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W dniu 19 września Klasowe Związki Zawodowe świecić będą 25-tą rocznicę założenia Międzynaro
dówki Zawodowej.

Niech 19 września będzie dniem masowego przypływu robotników do Związków
Zawodowych! Niech żyje Międzynarodowa Organizacja Zawodowa!

POLSKA ZOSTAŁA WYBRANA
do Rady Ligi na 3 lata

Warszawska Rada Zw. Zawodowych
organizuje w dn. 19 września, o godz. 12
w poł. w sali Colosseum, Nowy Świat 19
WIELKĄ AKADEMJĘ ROBOTNICZĄ
z okazji przypadającej na ten dzień 25

rocznicy założenia Międzynarodówki Za
wodowej.
Zaproszenia na Akademję otrzymy
wać można we wszystkich Zw. Zaw. i u
delegatów fabrycznych.

PRZEBIEG POSIEDZENIA. — POLSKA OTRZYMAŁA 45 GŁOSÓW.
burzliwych falach życia politycznego.
Na takiem tle wyrósł faszyzm czeski.
Podkreślamy: czeski, bo jest to głównie
wytwór nacjonalizmu czeskiego, wrogo
usposobionego do innych narodów, za
mieszkujących Czechosłowację. Na ruch
faszystowski składają się odpryski z par
tji endeków czeskich z pod znaku Krama
rza, dalej z partji narodowo - socjalistycz
nej, której mała część pod wodzą Stribrnego odosobniła się od większości, wier
nej Klofaczowi, i utworzyła t. zw. partję
pracy, wreszcie drobna ilość wojskowych
i b. legjonarzy.
Endecy, od szeregu lat zwalczający
politykę zagraniczną Benesza, przypuścili
niedawno generalny szturm na jego osobę
oskarżając go o zbogacenie się drogą nie
godziwą, o snucie intryg między Klofaczem a Stribrnym, wreszcie o puszczenie
w ruch afery z Gajdą. Na wszystkie za
rzuty i oszczerstwa Benesz odpowiedział
POLSKA OTRZYMAŁA MANDAT W RADZIE NA 3 LATA Z PRAWEM PONO
w obszernym liście, z którego wynika nie
WNEGO WYBORU.
zbicie, że oskarżenia mają podkład czysto
polityczny, Benesz bowiem, jako zwolenGenewa, 16 września. (PAT.). Po 3-letniego okresu. Przystąpiono do gło nik protokółu genewskiego i Locarma, na
przeprowadzeniu
wyborów niestałych sowania, w wyniku którego Polska otrzy raził się endekom czeskim, głoszącym ha
członków Rady Zgromadzenie Ligi Naro mała mandat z prawem ponownego wy sło zbliżenia się z Rosją, a daleko posu
dów przystąpiło do wyboru tych człon boru 36 głosami przeciwko 8. Ponadto niętej rezerwy wobec Niemiec.
ków, których mandat będzie trwał trzy la od d an o 4 białe kartki. W ten sposób Pol
drugiej strony endecy, reprezentu
ta. Mandaty te przyznano: Polsce — 44 ska uzyskała wymaganą większość % gło jący Zwielki
kapitał, dążą do obalenia zdo
głosami, Chili ^— 41 i Rumunji — 30 gło sów.
byczy
robotniczych
i w tym celu łączą się
Po
ogłoszeniu
wyników
głosowania
sami. Z kolei Zgromadzenie przyznało
częściowo
z
agrarjusizami
czeskimi, oraz
dwuletnie mandaty: Holandji — 47 głosa delegacja polska podziękowała Briandowi
z
różnemi
elementami,
dla
których krzyk
mi, Kolumbji — 47 i Chinom — 43 glosa za wydatne poparcie, dzięki któremu omi. Pozostałe państwa: Belgja, Czecho siągnięto tak pomyślne wyniki. Następ o niebezpieczeństwie komunistycznem jest
słowacja i San Salvador otrzymały man nie zabrał głos Stresemann i oświadczył, dostateczną pobudką do tworzenia bojó
daty jednoroczne. Polska przedstawiła że jest zachwycony rezultatami wyborów wek faszystowskich.
Wreszcie brak większości czeskiej w
następnie pisemną prośbę o przyznanie do Rady, która w obecnym swym składzie
parlamencie, groźba zjednoczenia ruchu
jej prawa ponownego wyboru po upływie będzie mogła znakomicie pracować.
socjalistycznego, oraz faktyczne porozu
NOWA RADA.
mienie agrarjuszów czeskich z niemiecki
Genewa, 16 września. (PAT.). Dziś nie były reprezentowane. Są to: Polska, mi w sprawie ceł ochronnych — zwiększa
po południu zebrała się Rada Ligi Naro Niemcy, Rumunja, Chili, San Salvador, Ko siłę polityczną Niemców, a w każdym ra
zie osłabia znaczenie i wpływy endeków
dów w nowym swym składzie. Wchodzi lumbja, Holandja i Chiny.
czeskich. Toż prezydent Massaryk wypo
do niej osiem państw, które dotychczas
wiedział się za udziałem Niemców w rządziel
Wynik powyższy należy powitać z ra nie dla dzieła współdziałania międzynaro
dością i uznać go za wcale pomyślny. dowego. Niełatwo było jednak pozyskać
W danych warunkach Polska osiągnęła dla tej myśli Zgromadzenie Ligi, wśród
maximum tego, co mogła uzyskać. Odda- tak wielkiej rywalizacji Państw i niechęci
wna już było jasne, że Polska nie może do dalszego różniczkowania miejsc. Osta
liczyć na otrzymanie—przynajmniej obec tecznie jednak trudności zostały przezwy
nie — stałego miejsca w Radzie Ligi na- ciężone i Liga Narodów dała dowód, że
rówini z wielkiemi Państwami. Wobec te rozumie znaczenie czynnego udziału Pol
go trzeba było przestać na formie pośred ski w budowaniu pokoju i współdziałania.
niej, na miejscu t. zw. półstałem, co daje W świetle tego wyniku okazuje się właś
pewną ciągłość wpływów, a jest zarazem ciwość i celowość polityki, którą stos<fwaświadectwem uznania, że wejście Polski li na gruncie Ligi b. min. Skrzyński i obec
do Rady Ligi ma swoje specjalne znacze ny min. Zaleski.

Genewa, 16 września. (PAT.). Na dzi- niczący Ninczicz oświadczył, że pierw
siejszem przedpołudniowem posiedzeniu szych ośm Państw zostało wybranych do
Zgromadzenie Ligi Narodów przeprowa Rady. Co do dziewiątego miejsca . musi
dziło ^ wybory niestałych członków Ra nastąpić ponowne głosowanie, rozstrzyga
dy Ligi, W pierwszem głosowaniu wzięło jące między kandydaturami Czechosłowa
udział 49 Państw. Absolutna większość cji, Persji, Portugalji i Finlandji.
W wyniku drugiego głosowania Cze
wynosiła 25 głosów. Wynik głosowania
był następuj'ący: Kolumbja otrzymała 46 chosłowacja otrzymała 27 głosów i zosta
głosów, Polska 45, Chili 43, Salvador 42, ła tem samem wybrana do Rady. Finlan
Belgja 41, Rumunja 41, Holandja 37, Chi dja otrzymała 11 głosów, Portugalja 7, Ir
ny 29, Czechosłowacja 23, Persja 20, Por- landja 4.
tugalja 16, Finlandja 14, Irlandja 10, UruZ kolei Ninczicz złożył życzenia wszy
gwaj 9, Kanada 2, Estonja 2, Danja 2, stkim Państwom, które otrzymały man
Siam 2.
daty w Radzie.
Po zakończeniu głosowania przewod
OŚWIADCZENIE DELEGATA URUGWAJU.
Następnie delegat Urugwaju odczytał otrzymały zbyt silne przedstawicielstwo
oświadczenie, w którem Urugwaj wystę w Radzie. Wobec tego — głosi deklara
puje przeciwko obecnym wyborom do Ra cja—Urugwaj wycoiuje się z Rady po 3dy, dzięki którym pewne grupy państw letniem z nią współdziałaniu.

FASZYZM CZESKI.

/

Dużo się pisze w ostatnich czasach o j wać politykę rządu koalicyjnego, mógł
faszyzmie czeskim. Jest to ruch młody, j być tylko gorszem wydaniem tego rządu.
najmłodszy bodaj z faszyzmów europej
Nic dziwnego, że w takiej sytuacji par
skich, ukazał się bowiem na widowni pu lament stał się igraszką rozbieżnych inte
blicznej dopiero po ostatnich wyborach do resów i skłóconych namiętności. Posiedze
Sejmu w r. ub„ które przyniosły klęskę nia parlamentu praskiego w ostatnich mie
czeskiej partji nacjonalistycznej, a wzmoc siącach przed ferjami mogły iść w zawody
niły klerykałów i komunistów. Blok pię chyba tylko z głośnemi przed wojną obra
ciu partji czeskich, będący przez 7 lat dami parlamentu wiedeńskiego. Rozbicie
podstawą rządu koalicyjnego,
osłabł partyjne i brak większości; wyzywająca
znacznie
me i rozluźnił
rozluznii się, a» gdy a_grar;uszi
postawa agrarjuszów i kleru; walka partji
czescy, łącznie z agrarjuszami niemiecki burżuazyjnych z robotniczemi w sprawie
mi, po ostrej walce z partjami robotnicze- ubezpieczeń społecznych (ustawy o ubez
mi, przeprowadzili ustawę o ciach ochron pieczeniu na starość i od inwalidztwa
nych na zboże — ko.alicja pękła. Interes przyjęto w formie, pogarszającej ustawo
klasowy agrarjuszów wziął tu górę nad dawstwo Kas Chorych); tarcia i konflikty
sentymentem jedności narodowej, a to si na tle narodowościowem, warcholstwo
łą rzeczy zbliżyło socjalistów niemieckich komunistyczne, wciskające się wszędzie,
z czeskimi we wspólnej opozycji do partji gdzie rozgrywa się jakaś walka i zapowia
burżuazyjnych obu narodów.
da plon demagogji komunistycznej —
Parlament okazał się bez większości, wszystko to uczyniło z parlamentu okręt
a rząd urzędniczy, starający się naślado- bez żagli i steru, ledwie trzvmaiacv sie na
-

•

-

Jak widać, faszyzm czeski wyrósł z
samego niezadowolenia, negacji, nienawiś
ci. Nie ma on programu pozytywnego, ani
siły moralnej. To też przedstawia się on
pod każdym względem ubogo i niecieka
wie, a jeśli przybrał przelotnie większy
rozgłos, to jedynie dzięki aferze z Gajdą.
Gajda, b. przywódca legjonarzy cze
skich w Syberji, dorobił się szybko karjery wojskowej i w randze generała był już
pomocnikiem szefa sztabu armji czeskiej.
Ale już od dłuższego czasu istniały po
szlaki, że Gajda, b. wróg bolszewików,
utrzymuje z nimi bardzo intymne stosun
ki. Szef francuskiej misji wojskowej w
Czechach, gen. Miitelhauser, oraz marsz.
Foch wyrazili się o Gajdzie bardzo niepo
chlebnie. W końcu zawieszono go w urzę
dowaniu i wytoczono mu śledztwo dyscy
plinarne.
Otóż ten Gajda, zanim zdemaskowa
no go, zdołał istotnie skupić dokoła sie
bie część legjonarzy i wojskowych i utwo
, rzyć z nich bojówkę faszystowską. Ale
1 sielanka trwała krótko. Legjonarze opo
wiedzieli się w masie swej przeciwko
Gajdzie i faszyzmowi, a endecy, mszcząc
się za klęskę Gajdy i utratę oparcia woj
skowego w jego bojówkach, złorzeczą Be
neszowi i zadowalają się obecnie — z mu
su—ćwiczeniem nielicznych bojówek, zło
żonych z synalków bankierskich i fabrykanckich.
Prez Massaryk, wypowiadając się sta
nowczo przeciwko faszyzmowi, nazwał ten
ruch „objawem upadku liberalizmu naro
dowego i miernikiem politycznej dezo
rientacji burżuazji". Określenie trafne,
zwłaszcza w stosunku do Czech, gdzie
„większość” czeska stanowi niecałą poło
wę ludności, a więc raczej mniejszość,
gdzie robotnicy stanowią siłę dobrze zor
ganizowaną i społecznie uświadomioną.
. Dyktatura wojskowo-nacjonalistyczna nie
ma w takiem państwie żadnego oparcia
| i żadnej przyszłości. Faszyzm może tu naj
wyżej wprowadzić chwilowe zamieszanie
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i wyrządzić pewne szkody ze względu na
niezwykle skomplikowane stosunki naro
dowościowe, społeczne i gospodarcze tego
kraju.
Ale faszyzm czeski, zamierający w
kwiecie wieku, jest pouczającym przykła
dem dla innych krajów, m. in. dla Polski,

I u nas „faszyzowanie" przeciwko klasie
robotniczej, przeciwko mniejszościcfcii na
rodowym, przeciwko parlamentaryzmowi
— jest urojeniem fantastów, zaćmieniem
inteligencji, zboczeniem nacjonalizmu i
burżuazji.

Przedstawiciele Zw. Zaw.
u Premiera.
Wczoraj delegacja Kom. Centr. Zw.
Zaw. udała się do Prem jera p. Bartla, ce
lem przedłożenia mu najaktualniejszych
swych żądań, wyrażonych w memorjale,
który równocześnie mu wręczyła.
W skład delegacji wchodzili, tow. tow.
pos. Żuławski, sekretarz gen. Centr. Kom.
Zw. Zaw.; pos. Kuryłowicz, przew. Zw.
Zaw. Kolejarzy; tow. Topinek, sekretarz
Zw. Zaw. Metalowców; tow. Nowicki, se
kretarz Zw. Zaw. Rob. Rolnych; tow, tow.
Prejs i Lenga, jako przedstawiciele Zw.
Zaw. rob. użyt. publ. i tow. Zygelbojm, se
k retarz Rady Krajowej Zw. rob. żydow
skich.
P. premjer przyjął delegację w obec
ności Min. Pracy p. Jurkiewicza i, po wy
słuchaniu przedstawionych mu postula
tów, oświadczył zasadniczą zgodę na jaknajszybsze wydanie ustawy o ankiecie w
sprawie kosztów produkcji; wprowadzenie
ustaw q sądach przemysłowych, któreby
pozwoliły robotnikom bez kosztów i w
krótkiej drodze dochodzić swych praw
wobec przedsiębiorców, oraz ustawy o in
spekcji pracy, któraby położyła kres do
tychczasowemu łamaniu ustaw ochron
nych przez przedsiębiorców.
P. premjer oświadczył, że bezzwłocz
nie porozumie się z ministrem sprawiedli
wości, celem rozpoczęcia akcji, któraby
zmusiła przedsiębiorców do poszanowania
wszystkich obowiązujących ustaw ochron
nych.
Postulaty Komisji co do ulepszenia
dotychczasowej ustawy o zabezpieczeniu
od bezrobocia p. premjer uznał za słusz
ne, przyrzekając w jaknajszybszym czasie
opracować odpowiednią nowelę.
Co do ubezpieczenia na starość wy
powiedział się p. Min. Pracy, przedstawia
jąc konieczność wprowadzenia takiej us
tawy, oraz omawiając możliwości finan
sowe zarówno ze strony Państwa, jak 1
przedsiębiorców.
Zdaniem p. Min., przy odpowiedniem
scaleniu wszystkich gałęzi ubezpieczeń
i zmiany podstaw obliczenia rent z sys
temu kapitalizacyjnego na system repartycyjny, przy częściowej tylko kapitaliza
cji — wprowadzenie ubezpieczenia na
starość możliwe jest już dziś, przy nieobciążaniu budżetu państwowego, a przenie
sieniu tego obciążenia na kilka ląt na
przód.
W końcu p. premjer obiecał przed
kładać do opinji organizacjom robotniczym
wszystkie projekty ustaw, dotyczących
bezpośrednio interesów robotniczych.
Co do polityki płac, zarówno p) pre
mjer, jak i p. minister pracy — uznając
zasadniczo konieczność regulacji tych płac,
stanęli na stanowisku, że Rząd może iść
w tym kierunku tylko o tyle, o ile pod
wyżka ta nie narusza równowagi budżeto
wej Państwa.
**
*

Tow. Żuławski, omawiając podczas
konferencji obecne ataki kapitalistów na'
płace robotników, m. innemi wymienił za
targ w gazowni, gdzie jak wiadomo, Dy
rekcja zaproponowała cynicznie obniżenie
zarobków pracowników o 20—30%. Tow.
Żuławski w sposób kategoryczny domagał
się, aby Rząd stanowczo przeciwstawił
się tym zamachom przemysłowców, a m.
in. i gazowni i by nie pozwalał na obniż
ki płac.
Prem jer oświadczył, że sprawą zatar
gu w gazowni zajmie się Min. Pracy, ce
lem doprowadzenia do pomyślnego zała
tw ienia konfliktu. A min. Jurkiew icz za

Premjer BarteS
w spraw ie bytu pracow 
ników państw ow ych
MNOŻNEJ RZĄD NIE CHCE URUCHOMIĆ.
ZASIŁKÓW NIE DA!
P, Prem jer B artel p rzy jął w czoraj dele
gację Zw. Polskiego N aucz, S zkół P ow szech
nych i Zw. Stow . A sy sten tó w W yższych Uczelni w osobach pp. K isielnickiego i Józefo
wicza, któ rzy złożyli m em orjał iden ty czn y co
do treści z m em orjałam i innych Zw. Zaw. p r a 
cow ników państw ow ych w spraw ie popraw y
bytu .
P. prem jer ośw iadczył m. in., że kw estji
uruchom ienia mnożnej nie należy absolutnie
podnosić, gdyż R ząd w tej spraw ie zajmuje
stanow isko n ieprzejednanie przeciw ne. O w y
asygnow aniu p rzez S karb P a ń stw a zasiłku w
jakiejkolw iek form ie mowy być nie m oże ze
w zględu n a o becny stan dochodów pań stw a i
w ielkość sumy, jak ą pokry cie takiego w y d at
ku w ym aga. D od atek m ieszkaniow y zo sta
nie w najkrótszym czasie podniesiony. W yso
kość sumy, jak ą R ząd p raw d o o o d o b n ie już od

prosił do siebie na jutro na konferencję w
tej sprawie delegatów Zw. Zaw. Prac.
Inst. Użyt. Publ.
W memorjale swoim Komisja Central
na podkreśliła nast. punkty:
W swojem expose p. Bartel zapowie
dział akcję w kierunku obniżenia cen. Ta
kiej akcji jednak niema, natomiast Rząd
dopuścił do dalszej zwyżki cen przedmio
tów codziennego użytku. Konieczna jest
więc podwyżka płac. Spotyka się ona jed
nak z ,przeciwdziałaniem nietylko przemy
słowców, lecz i Rządu. W ystępując jako
rozjemca, Rząd naw et tam, gdzie ceny
bardzo znacznie podwyższone, przysądza
tylko nieznaczne podwyżki, a w przedsię
biorstwach państwowych wręcz odmówił
podwyżek. Tymczasem płace u nas wyno
szą zaledwie 50% płac niemieckich. K. C.
domaga się od Rządu życzliwego stosun
ku do podwyżek płacy, uwłaszcza zaś po
prawy uposażenia robotników w przedsię
biorstwach państwowych, specjalnie zaś
kolejarzy,
K. C. domaga się niezwłocznego prze1 prowadzenia ankiety o kosztach produk! cji.
K. C. zwraca uwagę, że przemysłow
cy, zwłaszcza ci, którzy mają dostawy
państwowe, niesłychanie zalegają z wy
płatą zarobków. Procedura ściągania tych
należności na zwykłej drodze sądowej jest
bardzo przewlekła i kosztowna. W obec
tego K. C. domaga się wprowadzenia w cia
łem Państwie sądów przemysłowych, któ
re istnieją już w b, zab. pruskim i częścio
wo austrjackdm.
K. C. podkreśla systematyczne łama
nie przez przemysłowców ustaw robotni
czych, przy milczącej zgodzie Rządu. Rząd
sam nie przestrzega tych ustaw w przed
siębiorstwach państwowych i na kolejach.
W obec tego K, C. domaga się ścisłe
go przestrzegania ustaw ochronnych. Jed 
nym ze środków do tego jest wydanie
ustawy o inspekcji pracy.
K. C. domaga się rozszerzenia opieki
nad bezrobotnymi. Nadmierna centraliza
cja w Funduszu Bezrobocia daje jaknajgorsze wyniki. Ogromna część przedsię
biorstw nie jest wciągnięta do płacenia
ustawowych w kładek. Z drugiej strony
urzędy miejscowe nie mają kontroli nad
urzędnikami, wobec czego dzieją się wiel
kie nadużycia. K. C. domaga się więc na
dania Zarządom Okręgowym większej
kompetencji. Dalej domaga się podniesie
nia maximum zarobków, od którego zasi
łek może być wymienzony, z 5 zł. do 8 zł.
i oddzielenia od „Funduszu" zapomóg ż
akcji doraźnej.
K. C. domaga się ustawy o zabezpie
czeniu robotników na starość i w razie
niezdolności do pracy oraz podobnego za
bezpieczenia dla niestabilizowanych pra
cowników państwowych, zwłaszcza kolejo
wych i pocztowych.
K. C. zwraca uwagę, że Rząd opraco
wuje ustawy tak ważne dla klasy robot
niczej, jak ustaw a przemysłowa, górnicza,
o zaopatrzeniu emerytalnem dla niesta
łych pracowników kolejowych itp. bez za
sięgania opinji organizacji robotniczych,
a naw et nie komunikuje im swoich pro
jektów. Chętnie natomiast i stale naradza
się co do swych projektów z kapitalista
mi, obszarnikami itd. Wobec tego K. C.
domaga się, aby Rząd przedkładał organi
zacjom robotniczym projekty ustaw, dotyozących robotników i urządzał z przedsta
wicielami ich konferencje w tych spra| wach.
1 października b. r. zacznie w ypłacać, o k re 
ślić się nie da.
P. Prem jer, jak i R ząd cały, uw aża po
praw ę b y tu w szystkich pracow ników p a ń 
stw ow ych za najpilniejszą kw estję pań stw o 
w ą i z tego pow odu po m iesięcznych przygo
tow aniach przedłoży Sejmowi w listopadzie
p ro je k ty zw iększenia dochodów skarb u dla
zrealizow ania planu podniesienia uposażeń urzędniczych.
-------------- : : q : : ---------------

P odatek od biletów do kin
ma być obniżony
Komisja m ająca orzec o w ysokości po
d a tk u w idow iskow ego w kinem atografach,
kończy dziś swe p race podpisaniem p ro to k o 
łu z pow ziętych uchw ał.
U chw ały te — jak donosi w czorajsza
p ra sa — stw ierdzają konieczność obniżenia
dotychczasow ego 100 proc. podatku.
Ponoć n a tę decyzję w płynęła in terw en 
cja am erykańskiego am basadora w Polsce,
S tetsona, k tó ry tw ierdził, że nieobniżenie po
d a tk u od filmów zagranicznych, k tó ry dotąd
był w yższy niż od polskich byłoby n aru sze 
niem konw encji Polski z A m eryka.

JESIENNA DROGA
Jesienna droga. Liście lecą deszczem rudym.
Idzie garbaty smutek, w chmury owinięty.
Napewno taką drogą jechał doktór Judym,
Samotny, zapomniany, smutny, odepchnięty.
Biegną po lepkiem błocie, gnane batem ,
siwki,
Ciągną zieloną bryczkę, tętnią, rżą, chlupocą,
A wicher śpiewa, płacze, jak lipow e skrzypki,
Z tęsknoty za kochanką swą — jesienną nocą.
Czasami przejdzie szary, mętny chłop
z siekierą,
Czasami Żyd żałobny z workiem na ramieniu,
A konie tupią, chlupią, lecą w przestrzeń
szczerą,
W zadumę, w smutek, w Polskę, w głuche
mgły jesieni!
W łodzimierz Słobodnik.

Policja bije
W zw iązku z zaaresztow aniem podejrza
nego o zabójstw o w folw arku W aganiec, pcw .
N ieszawskiego, Ciesielskiego — zatrzym ano
ojca podejrzanego, W ładysław a C iesielskiego,
k tó ry nazajutrz po zatrzym aniu został zwol
niony przez sędziego śledczego.
Je d n a k w ciągu doby przebyw ania na
p o sterunku policji w N ieszaw ie, W ładysław
C iesielski został pobity aż do k rw i przez p o 
licjanta Nr. 1225, S tanisław a Wójcika, k tó ry
zadaw ał m u razy pięścią po tw arzy i oczach,
oraz — pochw ą i szablą — po całem ciele.
W te n sposób policjaut chciał zmusić C iesiel
skiego do p rzyznania się do winy.
Policjant W ójcik bił C iesielskiego w obecności kom endanta po steru n k u , Kubali,
który k ierow ał katow aniem .
Św iadectw o lekarskie, stw ierdzające pięć
(tak jest!) uszkodzeń ciała pobitego zostało
p rz ek azan e P ro k u ra to ro w i w e W łocław ku.
Czas nareszcie zakończyć z tego rodzaju
postępow aniem policji.
J* I**

Masakra policyjna w Strzelnie.
Policjanci poturbowali szablami 7 osób. Bezprawne aresztowania.
Jana zaw leczono do aresztu, nie pozwalając
Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość ze
Strzelna (Poznańskie) o niebywałych aktach im się ubrać.
O godz. 3 m. 30 policja dobijała ń ę do
gwałtu policji w stosunku do członków Zw.
Zaw. pracown. instyt. użyteczności publicz m ieszkania wdowy Wiktorji Przybylskiej i anej. Czterech policjantów w dn. 9 b. m. bez resztowała jej syna Pawła, którego bito i tak
zepchnięto ze schodów, że rozbił sobie gło
najmniejszej przyczyny aresztow ało i w bestwę.
jalski sposób pobiło Wojciecha Patulskiego.
W mieszkaniu Stanisław a Janeckiego
Gwałt odbył się w biały dzień na ulicy.
podczas jego nieobecności zrobiono rewizję.
Patulskiego związano i bito do nieprzy
tomności, rozpędzając brutalnie gromadzą Na pytanie żony Janeckiego czy policjanci
mają zezw olenie od prokuratora na doko
cych się w okół bitego przechodniów.
M atkę Patulskiego, któr|i przybyła i py nanie rewizji — odpowiedzieli drwinamL
W reszcie dn. 13 b. m. o godz. 5 rano kil
tała za co biją jej syna, policjant uderzył ob
ku
posterunkowych
aresztow ało Stanisława
nażoną szablą, rozcinając jej nos. Patulską
Janeckiego w mieszkaniu jego ojca. Rodzime
następnie bito tak, że nieprzytomna i zalaną
krwią padła na bruk. Przybył mąż Patulskiej Janeckiego podczas aresztowania przysta
wiano do piersi rewolwery.
Stanisław, zawiadomiony o biciu żony i syna.
W szystkie te niesłychane gwałty, bicie
Historja się powtórzyła. Policjant przeciął
szablą S. Patulskiemu policzek, głow ę i jamę i ranienie ludzi oraz aresztowania są repre
oczną, tak, że oślepł na to oko. Leżącego sją reakcyjnych władz — z powodu tego iaktu, że niedawno pow stałe w Strzelnie Zw.
w e krwi St. P, bito szablami i kolbami po ca
Prac. Inst. Użyt. Publ., P. P. S., TUR. i Strze
łem ciele, zadając mu dotkliw e rany. Podczas
le
c wspaniale się rozwijają co jest solą w oku
bicia policjanci złamali dwie szable. W ojcie
miejscowej reakcji. Praw icow e dzienniki w
cha P. odprowadzono do aresztu. Małżonków
sposób obelżyw y i gwałtowny podszczuwały
Patulskich zostawiono w e krwi na bruku.
w ładze do represji i szykan przeciw socjali
Gdy publiczność oburzona bestjalstwem
olicji nad bezbronnemi poczęła się groma- stom.
To też w dn. 9 b. m., gdy delegacja ro
zić w okół miejsca kaźni — wyrażając 3we
oburzenie — policjanci poczęli rzucać się na botników miejskich domagała się spokojnie
gromadzących obywateli bić ich i aresztować. od burmistrza pracy i chleba dla bezrobot
nych i pertraktowała z nim w sprawie za
Przechodzącego ulicą spokojnie Piotra
Madaja zaczepiono, każąc mu się wynosić z targu z powodu niewypłaconych robotnikom
należności — policja postanow iła posłuchać
ulicy, gdzie się kaźń odbywała, a gdy ten nie
w ezw ań reakcjonistów i rozpocząć wobec
chciał, policjanci pobili go, pokopali, a potem
socjalistów represje.
aresztowali.
Pierwszą w łaśnie ofiarą padł tow. Woj
Gdy stojący obok z matką ob. Bąkiewicz
ciech
Patulski, który wracał z konferencji z
dał wyraz swemu oburzeniu w obec krwawych
burmistrzem
do domu. Potem wypadki poto
czynów policji — policjanci z polecenia urzę
czyły się jak opisaliśmy wyżej.
dnika starostwa Bolszy w sposób brutalny
Przerażające w swej potworności gwał
aresztowali go. Bąkiewicz jest człow iekiem
ty
i
bezprawia policji w Strzelnie wołają o
chorym, gdy go prowadzono do aresztu do
stał ataku epileptycznego. Podczag konwulsji pomstę. Takiego bestjalstwa m asowego w
biały dzień na ulicy policja jeszcze się nie
bito go i ciągnięto za włosy.
dopuściła. Pogw ałcono najistotniejsze prawa
Proszącą o litość matkę B. policjant
pchnął tak silnie, że upadła do rynsztoka, obywatela, zgw ałcono Konstytucję.
Chyba teraz p. M łodzianowski minister
rozbijając sobie głowę.
„Rządu
odrodzenia moralnego" porzuci swój
Tego samego dnia aresztowano ob. J.
spokój
i
zrobi porządek w policji.
Kocióskiego.
Żądamy natychm iastowego i niezależne
Pomimo tego, że ludność wobec tych
go śledztw a i surowego ukarania winnych
gwałtów policji zachowywała się spokojnie
gw ałtów i bezprawi w Strzelnie!
zawezwano oddział policyjny z Inowrocławia,
*
który przybył do Strzelna w nocy. Rozpo
W sprawie tych nadużyć policji, sekre
częły się dzikie rewizje i aresztowania. O
tarz Zw, Zaw. Prac. U żyt. Publ., tow. Gonergodz. 12 w nocy policja gwałtownie wtargnę
ko, udaje się dziś z interwencją do Min. Spr.
ła do mieszkania St. Patulskiego, który pora
W ewnętrznych.
niony leżał w łóżku. Patulskiego i jego syna

S

DR0ZYZNA.
Z RYNKU MĄCZNEGO.
N a ry n k u m ąki pszennej panuje słabsza
tendencja, z pow odu w iększego ożyw ienia po
św iętach żydow skich i nagrom adzenia podczaS tych św iąt tow aru. T ak zw. „K resów ka"
sprzedaw ana jest po 88 — 90 gr. (dotąd 90
91 gr.), gorsze zaś gatunki m ąki pszennej
po 83 — 84 gr. (dotychczas 84 — 85 gr.).
C ena m ąki am erykańskiej w aha się od
98 gr. do 1 zł. (bez zmiany), dobre jednak jej
gatunki trudno jest nabyć, albow iem św ieże
tra n sp o rty nie są sprow adzane (gdyż te n ga
tu n ek m ąki nie w ytrzym uje kalkulacji, w p o 
rów naniu z krajow ą).
PRZECIW SPEKULACJI WĘGLEM.
C ena d etaliczna w ęgla w składach' opa
łow ych M. Z. Z. W . pozostaje niezm ieniona i
w ynosi 56 gr. za 10 kg grubego, k o stk i I i 11
oraz 54 gr. za orzech I, w hurcie zaś 48 zł.
za tonnę grubego lub kostki I i II za tonnę,
z dostaw ą loco podw órze.
W raz ie żądania cen w yższych ponad
w skazane, zainteresow ani w inni niezw łocz
nie zgłaszać zażalenia w drodze telefonicz
nej (36-81).

Sprawy skarbowe.
ORGANIZACJA IZB SKARBOWYCH.
Min. Skarbu komunikuje:
Pan Minister Skarbu wyanacizył Komisję spe
cjalną, pod przewodnictwem prezesa Pomorskiej
Izby Skarbowej p. Stanisława Obrzuida, w skład
którei wchodzą wvbitini fachowcy skarbowi, dla

tabadania organizacji i sposobów urzędowania Izb
Skarbowych.
Komisja, po zbadaniu faktycznego stanu rze
czy, przedłoży p. Ministrowi Skarbu wnioski,
zmierzające do uproszczenia pracy i zapewnie
nia większej sprawności w urzędowaniu organów
skarbowych, oraz wyda opinję o ewent. zmia
nach, jakie wprowadizićby należało w obowiązu
jących przepisach.
BILANS BANKU POLSKIEGO.
Bilans Banku Polskiego z 10 września b. r.
wykazuje wzrost zapasu złota oraz srebra, obli
czonego według wartości w złocie o 484 ty®, zł.
(135,8 miłj. zł.).
Zapas waluit i dewiz, osiągając sumę 113,9
milj. zł., wterósł o 6,3 milj. zł. brutto, wobec
zmniejszenia się jednakże zobowiązań resorto
wych i na rachunkach w walucie 'zagranicznej
przeszło o 1 milj. ził., zapas walut i dewiz netto
wzrósł o 7,3 milj. zł.
Różnice kursowe na rachunkach walutowych
obliczone wedłiug parytetu zł. 5,18 Iza 1 dolara,
wzrosły o 5,6 milj, zł. (94,3 milj. zł.).
Zwiększył się portfel wekslowy o 4,7 milj. zł.
(311,4 milj. zł.).
Salda rachunków żyrowych ł innych zobo
wiązań wzrosły o 38,9 milj. zł. (137 milj. zł.).
Obieg biletów bankowych zmniejszył się o
17,2 milj. zł. (542,9 milj. zł.), przyjęty natomiast
do zapasu Banku stan monet srebrnych i bilonu
powiększył się o 3,8 milj. zł, (4 , 9 mjjj, z],).
Inne pozycje nie wykazują większych zmian.

Robotnicy popierajcie
sw oie pismo codzienne

Nr. 256

„ROBOTNIK", piątek, 17 września 1926 r.

CURI OSA.
"

PRZEGLĄD PRASY
Budżet Rządu.—Organy rządowe a Rząd, —
Skandal żydowski. — Przem ysł naftowy. —Z
dżungli fałszów endeckich. — Uprzywilejowa
ny dygnitarz piastow ski.

Na zbytki pieniądze są.

Prasę obiegła radosna wiadomość, że za
czynamy budow ać „narodow ą" flotę".., W
tych ciężkich czasach Rząd — snać „dla po
krzepienia serc" — oznajmił, że w stoczni
gdańskiej buduje się dla P aństw a polskiego
„na początek" dw a statk i pasażerskie, któ re
mają kursow ać po M orzu Bałtyckiem . Są to
statki zbytkow ne, bo naw et będą tam sale do
tańców... Mówi się tedy o flocie handlowej
•— a zaczyna się od rzeczy zbytkow nej i —
zbytecznej,.. Rząd nie ma pieniądzy — ale
na spacerow o-dancingow e statk i wyrzuca 2
miljony złotych!
-o:: o-

Fundusz bezrobocia
W czw artek, 16 b. m., odbyło się pod
przew odnictw em dyr. Tad. Szubartowicza,
posiedzenie Zarządu Głównego Funduszu Bez
robocia. W ysłuchano referatu dyrekcji o
stanie funkcjonowania ap aratu w ykonaw cze
go F. B. ze specjalnem uwzględnieniem zak re
su kontroli: bezrobotnych, pobierających za
siłki i zapomogi, instytucji zastępczych, wykonywających czynności zarządów obwodo
wych, w reszcie zakładów pracy, których p ra 
cownicy winni być zabezpieczeni na w ypadek
bezrobocia. W zw iązku z tem, stw ierdziw 
szy w ielką odpow iedzialność organów w yko
nawczych za działalność F. B., a w pierw 
szym rzędzie zarządów obwodowych, uchw a
lono jednogłośnie wyłonić specjalną komisję
w składzie: pp. Dabulewicza, Linckiera, posła
Urbańskiego, W ojnarowskiego, tow. Zdanow
skiego, jednego przedstaw iciela przem ysłow 
ców, oraz przew odniczącego komisji rew izyj
nej F. B., nacz. Dobraczyńskiego. Zadaniem
komisji jest stw ierdzenie obecnego stanu dzia
łalności ap aratu w ykonaw czego F. B., oraz
w ystąpienie z wnioskami co do ew entual
nych dalszych uspraw nień tego aparatu.
N astępnie zaopinjow ano o konieczności
przedłużenia na m. październik r. b. państw o
wej akcji pomocy doraźnej dla bezrobotnych
na dotychczasow ych teren ach i w arunkach,
większość głosów zdecydow ała jednak o w y
łączeniu m. Kielc, oraz gmin Suchedniów,
pow. Kieleckiego i Złoty Potok, pow. C zęsto
chowskiego. O stateczną decyzję w tej spra
wie poweźmie komisja rządow a, działająca na
mocy uchw ały Rady M inistrów z dn. 4 sierp
nia r. b.
Postanowiono rów nież w ystąpić do M. P.
i O. S. o przedłużenie akcji zasiłkowej do 17
tygodni, na szeregu terenów .
Nadto Zarząd Główny zdecydow ał w za
sadzie w ystąpić do p. Min. P racy o podwyż
szenie maksym alnej norm y zasiłku, według
której obliczane są w kładki na rzecz F. B.,
jak rów nież w ypłacane zasiłki.

-::on

Walka z bezrobociem
Ja k się dowiadujemy, R ząd zdecydowany
jest celem zw alczania klęski bezrobocia uru
chomić rządow e roboty w zakresie kolejni
ctw a oraz robót wodnych. W chwili obecnej
czynniki rządow e omawiają spraw ę w yszuka
nia kredytów na te n cel.

Zatarg w piekarstwie
Zatarg w piekarstw ie, obejmujący przedewszystkiem piekarnie żydowskie, został
zlikwidowany. Część przedsiębiorców w yła
m ała się z pod uchw ały ogółu, uruchamiając
piekarnie. Jed nakże w łaściciele piekarń w
środę rozpoczęli wym awianie pracy robotni
kom. W związku z tem w środę odbyła się
konferencja delegatów robotniczych polskich
i żydowskich z udziałem przedstaw icieli Cen
tralnego Zarządu Związku rob. spożywczych,
na której to konferencji przyjęto rezolucję:
stw ierdzającą, że zatarg w piekarniach ży
dowskich jest ogniwem ogólnej akcji przed
siębiorców piekarskich i w obec tego delega
ci stw ierdzają niezbędność wspólnego frontu
w obronie interesów robotniczych.

Tallin, stolica Estonji.
Dnia 12 b. m. nastąpiło w Tallinie otwarcie wystawy żeglugi powietrznej.

Statystyko szkarlatyny
Ogólna ilość chorych na szkarlatynę w y
nosiła w W arszawie w środę, dn. 15 w rześ
nia, rano — w szpitalach warszaw skich —
759. Przybyło w ciągu tego dnia 32 chorych,
razem więc było 791. Z tego zmarło w śro
dę 1, wyzdrowiało 11, pozostało więc na
czw artek 779 chorych.
Odbywający się przegląd dzieci przez le
karzy w związku z rozpoczynającym się ro 
kiem szkolnym, ujawnia dość znaczną ilość
chorych na szkarlatynę, dotąd nigdzie niezam eldowanych, (np. już w okresie łuszcze
nia). W jednym tylko X komisarjacie P. P.
zdołano ujawnić w ten sposób 3 ogniska za
razy.

Personel szpitalny no oddziałach
zakaźnych nie otrzyma 20 proc.
Na posiedzeniu komisji finansowo - bu
dżetowej Rady miejskiej przyjęto do wiado
mości wniosek komisji regulam inowo-prawnej
w sprawie propozycji w ypłacenia personelo
wi, zajętem u na oddziałach dla chorych za
kaźnych, dodatku w wysokości 20 proc. upo
sażenia. W niosek ten głosi, że obowiązujące
przepisy nie przewidują obowiązku przyzna
nia tego dodatku. (—).

Rezerwy zbożowe
Przeciwko

niesumiennym przemysło
wcom węglowym
Min. Przem ysłu i Handlu przesłało nam
kom unikat, w którym zaznacza, iż codzien
nie otrzymuje coraz liczniejsze zażalenia na
przem ysł węglowy, głównie górnośląski, niew ykonywający swoich kontraktow ych zobo
w iązań wobec odbiorców zagranicznych. Za
żalenia takie nadchodzą od firm we W łoszech,
Szwecji, Danji, Holandji, Norwegji i t. d. F ir
my te poniosły tak dotkliw e straty z powodu
niedotrzym yw ania umów przez przem ysł w ę
glowy polski, że istnieje niemal pewność, iż
w skutek tej krótkow zrocznej polityki nasze
go przem ysłu utraci on te rynki zbytu, które
posiadał jeszcze przed wybuchem strajku an
gielskiego.
Obecnie polski przem ysł węglowy kładzie
nacisk na eksport węgla na rynek angielski,
w obec uzyskiwanych tam wysokich cen, nie
zw ażając na to, iż ten właśnie rynek ma zna
czenie przejściowe dla polskiego eksportu, a
jednocześnie — zaniedbuje stałe rynki zbytu.
Min. Przem ysłu i Handlu oświadcza, że
udowodnione
niewypełnienie
zobowiązań
przez firmy węglowe — pociągnie za sobą od
października r. b. redukcję w przydziale w a
gonów na eksport w stosunku do nielojalnych
firm węglowych.
N iejednokrotnie już zwracaliśmy uwagę
na tę karygodną, bezmyślną politykę polskie
go przem ysłu węglowego, który zaniedbuje
stałe rynki zbytu dlatego, że w czasie trw a
nia strajku angielskiego uzyskał jakieś ko
rzystniejsze oferty, mające tylko chwilowe
znaczenie.
N areszcie Min. Przem ysłu i Handlu za
brało głos w tej sprawie! A le czy to odnie
sie jaki skutek?
-o::o-

Min. Spraw W ewn. popiera projekt utw orzenia rezerw zbożowych dążący do tego,
aby odpowiednie fundusze były dwojakie: udzielane przez banki państw ow e na dość wy
soki procent, oraz przez skarb, jako lokatę,
na niski procent. Chodzi o to, aby przecięt
ny procent był niższy od rynkowego i aby umożliwić w ten sposób unierucham ianie zna
cznej części rezerw .
Fundusze, wysokość których ma być nie
bawem ustalona, otrzym ają w iększe gminy,
prow adzące dział aprowizacyjny, w innych
zaś ośrodkach przemysłowych, Związek Spół
dzielni Spożywców R. P.
REZERWA ZBOŻOWA DLA KRAKOWA.
Sprawa rfezerwy zbożowej dla Krakowa jest
traktowana przez Rząd oddzielnie od takiej sa
mej akcji dla Zagłębia chrzanowskiego, dąbrow
skiego, górnośląskiego oraz dla okręgu łódzkie
go. Rezerwa zbożowa dla Krakowa będzie zała
twiona łącznie z piekarnią mechaniczną, która
obecnie powstaje w Krakowie przy poparciu rządowem.
-o::o-

Należności za leczenie
chorych u szpitalach warszawskich
Uchwalą z dn. 4 marca r. b. Rada Miejska
wezwała Magistrat do poczynienia kroków w Min.
Skarbu, mających na celu umożliwienie uzyska
nia od gmin należytości za leczenie chorych w
szpitalach warszawskich, a to drogą ściągania
kwot tych z sum, przypadających gminom od
Skarbu, tytułem udziału w podatkach państwo
wych: dochodowym i przemysłowym oraz od spo
życia, zużycia i produkcji. Omawiane należności
wynoszą 3.009.175 zł. 64 gr.
Ostatnio Magistrat nadesłał Radzie Miejskiej
odpowiedź, że odpowiedni wniosek złożono już
Mim Spraw Wewnętrznych, załączając wykaz na
leżności dla każdej poszczególnej gminy.

“I ! O i»"

Hlgjena piekarń
W środę odbyła się konferencja przed
stawicieli Rządu z przedstaw icielam i piekarń,
na konferencji tej postanow iono przymusowo
wprowadzić do w szystkich p iekarń miesza
dła i przesiew acze m echaniczne.
o:: o-----—
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Obowiązek meldowania
o chorobach zakaźnych
Naczelny lekarz Kasy Chorych m. stoł.
W arszawy zwrócił się do naczelnych lekarzy
dzielnicowych, z pismem ^pizypominającem
zarządzenie z dn. 13 września 1924 r. o ko
nieczności ścisłego stosowania art. 2 ustaw y
o zwalczaniu chorób zakaźnych, k tó ry w ym a
ga, aby w każdym w ypadku zachorow ania lub
śmierci na jedną z chorób, podlegających obo
wiązkowi zgłoszenia, jak również o każdym
przypadku, wzbudzającym podejrzenie co do
którejkolw iek z tych chorób, były niezwłocz
nie zawiadam iane właściwe kom unalne w ła
dze sanitarne. W inni niestosow ania się do
powyższego zarządzenia będą pociągani do
odpowiedzialności, przewidzianej przez pra-.
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Powyższe pismo naczelnego lekarza Kasy
Chorych posiada doniosłe znaczenie, w związ
ku z szerzącą się obecnie w W arszaw ie epidem ją szkarlatyny.

Str. 3

Dr. Peltzer
pobił rekord biegu Nurmi'ego, który uległ też drugiemu zwycięzcy Wide.
Z lewa aa prawo; Peltzer, Wide, Nurmi.

O ogłoszonym wczoraj preliminarzu bu
dżetowym na 4-ty k w artał zabiera głos narazie tylko „Rzeczpospolita";
„Według przedłożenia rządowego, kre
dyty za trzeci kwartał mają być uzupełnione
0 olbrzymią sumę 16.654.013 złotych. Już sa
mo to uzupełnienie jest czemś w sobie niesłychanem.
....Sam preliminarz budżetowy na czwar
ty kwartał przewiduje nadwyżkę bez mała
25 miljonów na administrację, oraz bez mała
2 i pół miljona na przedsiębiorstwa, co wraz
z sumą uzupełniającą na kwartał trzeci, któ
rej uchwalenia domaga się Rząd od Sejmu,
czyni zgórą 43 miljony złotych. Pytanie, w
w jaki sposób Rząd „sanacji moralnej" wyo
braża sobie pokrycie wzrostu kosztów swojej
gospodarki?
Rozumielibyśmy jeszcze, gdyby zwiększo
ne wydatki miały iść na istotnie niezbędne
potrzeby. Tymczasem z przedłożenia rządo
wego wynika, że wzrost owych wydatków
jest jedynie wynikiem niecględnej i fałszywej
polityihi Rządu".
„Głos Praw dy" twierdzi, że na pracach
Rządu poznać się może tylko inteligencja „ sa 
nacyjna", szerokie masy natom iast nie odczu
wają na swej skórze żadnej popraw y. W obec
tego:
„Podwójnym torem przeto musi iść pra
ca rządu. Nie czekając na to, aż cegiełka po
cegiełce, przestawi się nasza maszyna pań
stwowa — trzeba wziąć byka drożyzny za
rogi, bo tu leży zagadnienie zaufania do rzą
du ze strony świata pracy, od któTego i dla
dobra którego rząd ten misję swą podjął.
Świat ten, szerokie masy społeczeństwa, nie
są w stanie czekać rezultatów planowej prze
budowy stosunków w państwie — pozostając
nadal pastwą rezultatów gospodarki poprze
dniej. Eo zanim słońce wzejdzie, rosa oczy
wyje..."
i
Dobrze, że organ rządow y pogania Rząd
w kierunku właściwym. Cóż kiedy Rząd nie
słucha naw et swoich własnych „wtajem ni
czonych". I dlaczego k ry ty k a Rządu ze stro 
ny organu rządow ego ma być rzeczą p o ż y te 
czną i godziwą, a k rytyka socjalistyczna
„przypinaniem ła tk i" — nie w ytłóm aczy z a 
pew ne sam „Głos Praw dy",
Inny organ rządow y „P olska Zbrojna"
słusznie w ytyka endekom:
„Otóż ten sam obóz, który .darow ał"
podatek majątkowy wielkim przedsiębiorcom
1 właścicielom ziemskim, a obniżył pobory urzędników i wojskowych o 6 proc. — ten sam
obóz usilnie obecnie rzekomo popiera w ce
lach politycznych walkę o zrównanie płac urzędników z płacami wojskowych".
Pięknie, ale czy obecny Rząd nie „d a ru 
je" podatku m ajątkowego przedsiębiorcom i
obszarnikom ? P rzecież sam Min. Rolnictwa
skarżył się na zbytnie ulgi kredytow e i po
datkow e w stosunku do obszarników , a o
ściąganiu zaległego podatku m ajątkowego nic
a nic nie słychać.
K orespondent genewski „Naszego Prze
glądu" pisze o „skandalu żydowskim" z po
wodu p. Luciena Wolffa, który na konferen
cji organizacji żydowskiej ICA., zgłosił na
stępującą rezolucję:
„Konferencja wzywa Komitet Wykonaw
czy, aby zwTÓcdł uwagę Rady Ligi Narodów
na trudności w dziedzinie emigracji, które
powstały wskutek niewykonania przez Pol
skę i Rumunję artykułów 3-go i 4-go obowią
zujących te państwa traktatów mniejszościo
wych. Komitet Wykonawczy ma złożyć Ra
dzie Ligi umotywowane memorandum w tej
sprawie, jak również w kwestji innych po
gwałceń traktatów mniejszościowych, dotytyczących emigracji".
Rezolucję tę w końcu złagodzono.
„G łos Praw dy" alarm uje o kryzysie w
przem yśle naftowym:
„W ciągu ostatnich dwu lat ogólna ilość
szybów w wierceniu spadła o 52 proc., czyli
poniżej połowy, gdy tymczasem dla samego
utrzymania produkcji na stałym poziomie, li
czba szybów w wierceniu powinna wzrastać
rok rocznie o 5 proc. Ponieważ okres wier
cenia szybu średnio trwa u nas około 3-ch
lat, przeto już za rok rozpocznie się w Pol
sce katastrofalny spadek produkcji topy na
ftowej".
„Dwugroszówka" drukuje jakieś pro to kuły z historji partji socjalistycznych w b.
K ongresówce p. t. „Z dżungli partyjnej". W e
wczorajszej „porcji" znajduje się m. in. nastę
pująca informacja:
„Stanisław Radek, żyd galicyjski, głośny
obecnie „dyplomata" i działacz Rosiji So
wieckiej, w latach 1909 i 1910 pracował z ra 
mienia P. P. S. w Częstochowie i w Łodzi pod
pseudonimami „Ełwaryst , „Justyn i „Osa .
A utor pomieszał tu bolszewika K arola
R adka z naszym towarzyszem St. A. R ad
kiem, który nie jest ani żydem galicyjskim,
ani głośnym dyplom atą sowieckim, lecz ław 
nikiem w Zagłębiu D ąbrow skiem .
„Przegląd W ieczorny" donosi:
„Mąż zaufania „Piasta", jakim był wice*
minister spraw wewn., p. Olpiński, opuścił
swe urzędowe stanowisko, przechodząc w
6tan spoczynku. Oczywiście — p. Olpiński,
6iłą rzeczy, musi opuścić równocześnie z tem
i swe urzędowe mieszkanie, jakie zajmował
w gmachu M. S. Wewn., oo też rzeczywiście
ma nastąpić w najbliższym czasie.

Sir.
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Dotychczas byłoby -wszystko iw porząd
ku, gdyby... gdyby nie zdumiewający fakt, iż
p, Olpiński, dymisjonowany wice-mjsnister
cna otrzym ać 6-pokojowy lokal u rzę d o w y po
am bulatorium urzędu zdrowia kom isariatu
rządu n a W arszawę!
A w ięc — osoba p ryw atna otrzymuje lo
k al urzędowy, gdy tymczasem urzędy, choćby
biura ekspozytur tegoż samego kom isarjatu
rządu, kom isarjaty policji i t. d. gnieżdżą się
■w naiokropniejszych lokalach, w w arunkach,
strasznych izardwmo dla interesantów , jak i
urzędników”.

Ż ądam y w y jaśn ień
w sprawie opłat uniwersy
teckich
„Kurjer Polski" doniósł przedwczoraj, ja
koby Ministerjum Oświaty miało podnieść
czesne na Politechnice warszawskiej do 500
zł. rocznie, i opłaty za jeden egzamin do 20
zł. W iadomości powyższej ministerjum do
tychczas nie sprostowało. Kiedy wczoraj
przedstawiciel „Kurjera Czerwonego" zwró
cił się do Ministerjum, celem zasięgnięcia in
formacji, żadnej odpowiedzi nie otrzymał.
Zapytujemy imieniem tysiącznych rzesz akadem. młodz., co to w szystko znaczy? czyż
by wtedy, kiedy m łodzież akademicka toczy
gorącą walkę przeciwko niesłychanie w yso
kim opłatom za naukę, które uniemożliwiają
wprost studja, Minister Oświaty Rządu „odro
dzenia moralnego" miałby wzorem swoich po
przedników, zw łaszcza smutnej pomięci St.
Grabskiego, znowu podnieść, w ięcej aniżeli
podwójnie opłaty za naukę?
Przecież dość chyba naigrawano się ze
straszliwej nędzy proletarjatu akademickiego.
Żądamy bezzw łocznego wyjaśnienia spra
wy podniesienia czesnego i opłaty egzamino
wej.
Opłaty uniwersyteckie winny być znie
sione. Nie wolno bezkarnie gw ałcić wciąż
Konstytucji, gwarantującej bezpłatność nauki.

Skandaliczno gospodarka

Rady Miejskiej i Zarządu
miasta Augustowa
R ad a m iasta Augustowa z odpow iednio do*branym Zarządem miasta, stała się już oddaw na
terenem wszelkiego rodzaju nadużyć i afer. D zier
żawy, koncesje, sprzedaż drzew a z lasów miej
skich, roboty i przedsiębiorstw a miejskie — Za
rząd m iasta oddaje z licytacji, nieogłaszanej we
właściwym czasie, przytem w arunki staw ia się
celow o niedogodne, aby iniewtajemniczeni nie
mogli przelicytow ać wtajemniczonych, którym
następnie R ada miejska zmienia w arunki, zgod
nie z prośbą kontrahenta (tak było np. z dzier
żaw ą polow ania przez radnego kupca Erpsztajua,'
z dzierżaw ą rogatek, z dzierżaw ą pobierania op łat od straganów i placów targow ych i t, d.).
Inne spraw y załatw ia się z członkami Rady
przedew szystkiem w szynku. W ten sposób uchwalano taksę dla dorożkarzy, dzierżaw ę pla
ców pod budowę domków miejscowych biedaków
i t. p. Interesy, niedostatecznie oblane wódką,
nie są załatw iane, choć były zatw ierdzone, np.
dzierżaw ca terenów miejskich pod cegielnię zre
zygnował z przedsiębiorstw a, gdyż, mimo kilka
krotnego oblewania tej spraw y z ławnikiem W oronko i radnymi Dobrzyniewiczem i Michałem
Łukawskim, nie mógł otrzym ać kontraktu, a w ska
zówki radnego M. Łukawskiego, że „trzeba to
jeszcze posm arow ać”, uw ażał już za zbyt koszto
wne.
A teraz charakterystyka poszczególnych rad 
nych:
Radni Łabieniec i Potapow icz zostali usunię
ci decyzją P rezesa Sądu Okręgowego ze stano
w iska ławników Sądu Pokoju w Augustowie za
usiłowanie wymuszenia łapówki; Radny Dobrzyń
był karany za kradzież drzew a z lasów miejskich;
Radny Trocki, dzierżawi od m iasta grunta, za
k tó re płaci czynsz, według swego uznania, a nie
według taksy; Radny Ja n Łukawski i ławnik
M arszałek użytkują od wielu lat miejskie grunta
orne, za k tó re nie płacą żadnego czynszu, a grun
ta te nie zostały naw et wymierzone; Radmy lek#
Rotenberg, z zawodu kupiec, otrzym ał w roku
1924 budowę szkoły w Żarnowie, na k tó rą miasto
wydało z lasu zdrowy m aterjał, do budowy jed
nak użyto wiele m aterjału zmurszałego, nadto
budowa została przeprow adzona po fusizersku.
Od tegoż radnego Zarząd m iasta w ydzierżawił
sta ry i wilgotny koszarow y budynek na pomiesz
czenie szkoły powszechnej przy ul. Krakowskiej,
za który Zarząd m iasta płaci niesłychanie wyso
kie kom orne.
*
Radny
Moszko Erpsztajn,
otrzym awszy
przedsiębiorstw o budowy miejskich chodników
bętonowych, m aterjał na to dał znacznie gonszy,
niż przewiduje umowa. Tenże Erpsztajn otrzym ał
przedsiębiorstw o kiszkam i w rzeźni miejskiej, oraz prawo polowania dla celów spekulacyjnych
na terenach miejskich (co do tego ostatniego —
to, gdy po licytacji spostrzegł, źe w arunki mu nie
dogadzają, wycofał się z tej imprezy, nie tracąc
wadjum). Otrzymał on od Zarządu m iasta również
szereg innych „prezentów" i udogodnień.
R adny Owsiej Majzler jest stałym odbiorcą
drzew a z lasów miejskich. O statnia licytacja drze
w a odbyła się na korzyść M ajzlera w ten spo
sób, że num ery najlepszych sztuk nie były umie
szczone na liście licytacyjnej, a na reklam ację je
dnego z licytantów p. M ajzler wyjaśnił, że „dane
sztuki są przeznaczone na inwestycje miejskie".
Sztuki te, nielicytow ane, zabrał następnie Majzfler
w raz z innem, zakupionem z licytacji, drzewem.
Burm istrz i jego se k re tarz p obierają np. o-

„ROBOTNIK", piątek, 17 września 1926 r.

płaity za wydaw anie wyciągów z ksiąg m etrycz
nych, ale pieniądze za nie nie idą do K asy miej
skiej.
Na wniosek Zarządu miasta w grudniu 1925
r. Rada miejska uchwaliła zapłacić N atanow i
W arhaftigowi za transm isję żelazną, bez spraw 
dzenia, czy pretensje W arhaftiga są słuszne, i
bez otaksow ania przez rzeczoznaw cę danego
przedmiotu. Na podstaw ie tej uchwały Zarząd
m iasta wypłacił W arhaftigowi złotych 600 za ową
transmisję, k tó ra w dodatku nigdy nie była w ła
snością W arhaftiga.
Rada miejska za popieranie interesów posz
czególnych swoich członków, lub ich protegow a
nych, uchwala wynagrodzenie dla Zarządu mia
sta w postaci podwyższania pensji, przyznania
dodatków, lub naw et podarunków pieniężnych.
Jak o dowód braku zrozumienia obowiązków
społecznych przez Zarząd i Radę m iejską m. Au
gustow a i jako dowód braku narwet dobrych
chęci w pracy dla miasta, oraz karygodnego nied
balstw a i lenistw a — służyć może oficjalny p ro 
tokół lustracji gospodarki Zarządu i Rady mia
sta z dnia 30-go listopada 1925 roku i takież pro
tokóły z lat ubiegłych, sporządzone przez Inspek
torów Wydz. Powiatowego.
Podane fakty s ą tylko drobną cząstką nadu
żyć popełnianych przez Radę miejską i Zarząd
m iasta Augustowa.

Jok.

Podczas zdjąć filmowych

ułan! stratowali 4 operatorów
Francuska wytwórnia filmowa, pro
dukująca obrazy historyczne, wysłała do
Polski ekspedycję pod kierunkiem reżyse
ra p. Raymonda Bem ard‘a dla dokonania
zdjęć do filmu „Szachy" na tle historji
Polski z czasów Stanisława Augusta i porozbiorowych walk o niepodległość.
Rząd polski odniósł się do te] impre
zy życzliwie, a Marszałek Piłsudski oddał
do dyspozycji 5 i 11 pułki ułanów.
Tragicznie skończył się ten udział
konnicy w akcji filmowego dramatu.
W czasie zdjęć, dokonywanych na
błoniach wsi W ojciechowice, o 10 kim. od
Łomży, dosizło do strasznego wypadku.
Zdejmowano szarżę ułańską, 1.509 ko
ni, uszykowanych w ordynku bojowym,
przelecieć miało huraganem. Nwprost umieściła się grupa operatorów z pomocni
kiem reżysera. Opodal na wzniesieniu sta
nął reżyser p. Bernard. Na dany przez nie
go znak ułani ruszyć mieli cwałem, a ope
ratorzy kręcić aż do ostatniej chwili, aby
na sygnał reżysera odskoczyć w bek.
Gdy ułani ruszyli, nagle porwał się
huraganowy wiatr, wzbiły się z pod rióg
końskich tumany kurzu i przysłoniły szar
żującą konnicę. Nie było nic widać, a tyl
ko tętent koni świadczył, że ułani pędzą
naprzód,
Zdezorjentowani operatorzy stali gro
madką. Nie zdążyli odskoczyć, gdy runęła
na nich ława konnicy. Gdy ułani przeje
chali, na murawie leżało 4 stratowanych
ludzi: 2 operatorów francuskich, pp. Monoiller i Burgeard, pom. reżysera .Aimard
i polski operator fotograf p. Pęcherski Ka
rol. W szyscy odnieśli bardzo poważne ra
ny. W stanie nieprzytomnym odwieziono
ofiary do koszar w Ostrołęce, gdzie znaj
dują się pod opieką lekarzy.
Aparaty filmowe zniszczone doszczęt
nie.
Min. Targowski w imieniu Rządu w y
słał do zarządu francuskiej wytwórni de
peszę kondolencyjną.

A ® a n 'n r a a r e s K c J I Royal
PIJANY ROTMISTRZ UGODZIŁ W GŁOWĘ
CZŁONKA ORKIESTRY.
Je d n a z nocnych restau racji z dancingiem
p rzy
hotelu
„Royal" była
nocy
zeszłej
terenem burzliwego izajścia. Je d en z gości,
rotm istrz w ubraniu cywilnem, będąc dobrze p o d 
chmielony, mszcząc się za to, że jeden z człon
ków orkiestry, b. porucznik W. P„ M ichał K ac
przak (Nowowiejska Nr. 20) nie chciał zagrać ja
kiegoś utw oru wojskowego, schwycił szklankę od
piw a i ugodził nią muzyka w głowę. K acprzak za
lał się krwią. M uzyka p rze stała grać, W sa li powisitało zamieszanie, k tó re dyrektor zakładu w
porę zlikwidował. Do rannego K acprzaka w ezw a
no lekarza „Pogotowia Pryw atnego", k tó ry po
nałożeniu opatrunku, przew iózł muzyka do domu.
W spraw ie tej policja X kom isarjatu sporzą
dziła protokół.

Sprostowanie urzędowe
W Nr. 230 i 245 „Robotnika" wydruko
w ane zostały dwa artykuły p. St. Radka, ła
wnika Magistratu Dąbrowy Górniczej, zaw ie
rające pod adresem Warszawskiej Izby Skar
bowej zarzut, że zwolniła ona Tow. A kc. Za
kładów Hutniczych „Huta Bankowa" od po
datku dochodowego za rok operacyjny 1923
— 1924 (podatkowy 1925),
W związku z tem Min. Skarbu zaznacza,
że podatek dochodowy za wspomniany okres
dotychczas nie został Hucie Bankowej w y
mierzony, w ięc zarzut co do w ysokości do
chodu, podlegającego opodatkowaniu, jest
przedwczesny.
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
Ilja Erenburg
OBLICZE WOJNY.
Cena 4 zł. 50 gr.
Do nabycia w Księgarni Robotniczej, War
szawa. W arecka 9.
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KRONIKA
POLITYCZNA.
PROWIZORJUM BUDŻETOWE.
Wczoraj o godz. 1 po poł. odbyła się w
Sejmie konferencja Marsz. Rataja z Premjerem Bartlem. Tematem obrad była sprawa
przeprowadzenia na sesji sejmowej przedsta
wionego przez Rząd projektu budżetowego
na kwartał czwarty.
RADA SPOŻYWCÓW.
W związku ze zbliżającym się upływem
kadencji mandatów do Rady Spożywców, w
Min. Spr. Wewn. toczą się obecnie narady
nad projektowaną reorganizacją Rady Spo
żywców.
KEMMERER PRZED ODJAZDEM BADA
GOSPODARKĘ M. WARSZAWY.
Prof. Kemmerer przed swym wyjazdem z
Polski zamierza odwiedzić prezydenta miasta,
inż. Jabłońskiego, co nastąpi dziś o godz.
10 rano w Magistracie.
W szelkie materjały, dotyczące gospodar
ki m. W arszawy zostały, z polecenia p. pre
zydenta miasta, przedłożone misji Kemmerera; prócz tego zastępca dyr. finansowego Ma
gistratu, p. E. Kalitowicz, udzielił jej wyczer
pujących wyjaśnień.
U MARSZAŁKA RA TAJA,
Pan Marszałek Sejmu wczoraj popołud
niu przyjął prof. Daltona, sekretarza Labour
Party oraz prof. Bujaka. Dłuższą konferen
cję odbył następnie p. Marszałek z prezesem
Rady Ministrów prof. Bartlem w związku z
nadchodzącą sesją sejmową.
P. A . T.
W związku z wejściem w życie nowego
statutu organizacyjnego Prezydjum Rady Mi
nistrów, funkcje dotychczasowego wydziału
prasowego Prezydjum Rady Ministrów przeję
ła z dniem 15 b. m. Polska Agencja Telegra
ficzna.
GŁUPIA „KACZKA" DZIENNIKARSKA
„RZECZPOSPOLITEJ".
PA T donosi: Pogłoska, jaka pojawiła
się w „Rzeczpospolitej" o rzekomej likwida
cji Ministerjum Pracy i Opieki Społecznej nie
odpowiada rzeczywistości.
MONARCHIŚCI RADZĄ.
Onegdaj odbył się w e Lwowie w sali to
warzystwa gospodarczego zjazd monarchi
stów, w którym w zięło udział 35 osób. Prze
wodniczył gen. Raszewski. M iędzy innymi
byli obecni brygadjer Mączyński i prof. Longchamp Postanowiono zw ołać zjazd na po
czątek października do Warszawy.
NOWY DYREKTOR PAŃSTWOWEGO
MONOPOLU SPIRYTUSOWEGO.

PAT donosi, że spraw a nom inacji n a stan o 
wisko dyrek to ra Państw ow ego M onopolu Spiry
tusowego naczelnego dyrek to ra fabryki wagonów
we Lwowie, K rakow ie i Sanoku, p. A ntoniego Lewańskiego, została już, jak się dowiadujemy, zd e
cydow ana ostatecznie w sensie pozytywnym. De
k re t o nominacji podpisany zostanie w tym tygo
dniu.
PRZYBYCIE GEN. RYDZA-ŚMIGŁEGO DO
WARSZAWY.
W czoraj o godz. 7 rano przybył do W arsza
w y z W ilna in sp ek to r arm ;i gen. Rydz-Śmigły.
P ow itali go n a dw orcu zastępca szefa gabinetu
M. S. Wojsk. nrĄr. K am iński oraz adj. p or. Soko
łowski.

Gen. Rydz-Śmigły zabawi w Warszawie pńzez
dni kilka odbywając konferencje z wicemini
strem spraw W ojsk. gen. Konarzewskim, szefem
sztabu generalnego oraz z innymi inspektorami
armji.
NOWE ROZPORZĄDZENIE O STOWARZYSZE
NIACH I ZWIĄZKACH.
D otąd, jak wiadomo, ws'zystkie spraw y, zw ią
zane z rejestracją związków i stow arzyszeń, p o 
w stających n a terenie stolicy, załatw ian e były
w yłącznie p rzez ministerjuiu spraw w ew nętrz
nych. Poniew aż jednak p rzepisy te okazały się
zbyt już p rzestarzałe i poniew aż uznano, liż w
tych spraw ach decyzje ‘winny należeć wyłącznie
d o w ładz adm inistracyjnych, tedy rozszerzając
zakres kom petencji K om isarza Rządiu ina m. st.
W arszaw ę, postanow iono rejestrację związków i
stow arzyszeń p rzek azać i pozostaw ić wyłącznie
decyzji tego organu adm inistracyjnego.
R ozporządzenie to w drodze ustaw y zostało
ogłoszone w czoraj w D zienniku Ustaw.

ZMIANY W „RZECZPOSPOLITEJ”.
W ostatnich dniach zaszły zmiany w redakcji
organu p. K orfantego „R zeczpospolitej''. Pomię
dzy p. Korfantym,a w iększością w spółpracow ni
ków wynikł zatarg na tem tle, że p. K orfanty
chciał narzucić ,pismu adm inistratora, z którym
red ak cja nie chciała w spółpracow ać. Poniew aż p.
K orfanty nie chciał zm ienić swego postanow ie
nia, ze składu redakcji wystąpili p.p. S. StrakacZ,
St. Strzetelski, J. M akarczyk i p. Dunin-M arkiewicz.
,
Podobno pomiędzy jednym z w spółpracow ni
ków, a nowym adm inistratorem miało dojść do
epraiwy honorowej.
NOWE PISMO.
Dwaj byli współpracownicy „ Rzeczpospoli
tej" p p . StrakacZ i S t S trzetelsk i zakładają no
we pismo w W arszaw ie p. t. „ABC". Nowe pismo
ma być organem „wojującego katolicyzm u".
N ajciekaw sze w tej wiadomości jeąt to, te arcykatoK ckie to pisano finansuje jeden z rodziny...
N atansonów .
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Z Kasy Chorych m.OJarszaaiy
Otrzymujemy następujący komunikat:
Wobec ujawnienia wypadków inkasowania należaości Kasy Chorych przez osoby do tego nie
uprawnione, Kasa Chorych ostrzega członków swoich przed miożliwemi nadużyciami, zaznaczając, żc
jedynie ci inkasenci mają prawo do inkasowania,
którzy okażą legitymację, wyraźnie upow ażniają
cą do pobierania na rzecz Kasy należności, .zaopa
trzoną w fotografię inkasenta i pieczęć z godłem
Kasy Chorych (zielony krzyż)
Pp. .pracodawcy winni we własnym interesie
żądać od zgłaszających się inkasentów okazyw a
nia właściwych legitymacji
To samo dotyczy kontrolerów Kasy Chorych,
którzy mają zadanie kontrolowania firm i instytu
cji, w zakresie obowiązku ubezpieczenia pracow 
ników na w ypadek choroby, tudzież załatwienia
czynności, związanych ze zgłaszaniem pracowni
ków do ubezpieczenia, jednak bez praw a pobiera
nia należnych Kasie Chorych składek pieniężnych.
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WIADOMOŚCI
Z CAŁEGO K RAJU .
JEDNOGODZINNY STRAJK W ZAKŁA
DACH STARACHOWICKICH.
W dn. 4 września b. r., wskutek zw leka
nia Zakładów Starachowickich z daniem od
pow iedzi na postulaty, jakie przedłożyli de
legaci dyrekcji, w sprawie uregulowania akordów i lonów, wybuchł jednogodzinny
strajk.
Kiedy się dowiedział p. starosta o tem,
że w fabryce amunicji wybuchł strajk, skonsygnował cały aparat policji pieszej i konnej
(przedewszystkiem
sprowadzono defensy
wę) wtargnęli oni do fabryki (oczywiście, że
i p. starosta przyszedł także, chcąc się pra
wdopodobnie przyjrzeć, jak bohatersko za
chowują się policjanci, których liczbę pow ięk
szył ostatnio, po wypadkach ostrowieckich)!
Lecz okazało się, że to w szystko było
zgoła niepotrzebne, gdyż robotnicy działając
zorganizowanie ,po jednogodzinnym strajku
przystąpili do pracy, tak, że nie można się
było popisać sprawnością policji...
W dn. 6 września delegacja robotników
została, na skutek wystąpienia strajkowego,
przyjęta przez dyrekcję, która oświadczyła,
że w ysunięte postulaty zostaną uregulowane.
Rzeczywiście, zostały one już częściow o ure
gulowane.
**
•
Dn. 10 b. m. w sali ochronki Staracho
wickiej odbył się wiec, na którym o sytuacji
gospodarczej i organizacji referow ał Okr. Sekr.
M etalowców, tow. Piontek. W dyskusji prze
mawiało kilku mówców, którzy podkreślał*
konieczność energicznego działania nad zbu
dowaniem silnej organizacji, by nie było ni
kogo niezorganizowanego pomiędzy nimi.
WIELKI WIEC P. P. S. W MSTYCZOWIE.

(pow. Jędrzejów),

(Kor. własna).
Dnia 15 sierpnia odbył się wielki w iec poli
tyczny Organizacji Wiejskiej P. P. S. w Msfyczowie. Na w iecu było przeszło 5000 ludzi. Refe
ra t o sytuacji politycznej i gospodarczej kraju
wygłosił tow. Prusek Stefan.
Podczas przemówienia tow. Pruska ma tem at
ordynacji wyborczej, zgromadzeni sam orzutnie
wynieśli rezolucję, potępiającą pomysły reakcyj
WYJAZD MIN. RACZYŃSKIEGO DO WIEDNIA.
ne, jako zamach na p raw a ludow e i postanaw ia
W dniu 16 b. ftn. o ,godz. 6 w iedz. |p. M inister
jącą, iż robotnicy staną pod sztandarem P. P. S.,
Rolnictw a i Dóbr Państw ow ych d r. A leksander
k tó ry zawsize odnosił i teraz odniesie zwycięstwo.
R aczyński w yjechał do W iednia celem rew izyto
W czasie przemówienia tow. Pruska, se k re
w an ia austrjackiego M inistra Rolnictwa, Wtóry
tarz gm. Mstyczów,- który „nie życzył" sobie, aby
baw ił w Polsce w dzerwcu 1925 r.
mieszkańcy jego gminy słuchali przemówień so
cjalistycznych, podszedł do tow. Pruska, mówiąc,
KONFERENCJA U PREMJERA,
by odszedł z przed szopy strażackiej z wiecem,
W czoraj o godz. 9-ej ramo p. prem jer B artel
gdyż on tu urządza zabaw ę taneczną i wiec mu
przyjął p. m inistra Skarbu K iarnera. Do godz. 1
będzie przeszkadzał. Tow. Prusek poprosił ow e
p. prem jer .przyjął prezydjum Koła Żydowskiego
go pana, aby to .powiedział słuchaczom. Kiedy
w osobach postów Harltglasa, F arh stein a i K irten wysizedł na stół, chcąc przedstaw ić swoją
szbrauna, delegację komisji centralnej związków
„propozycję" i pew ny będąc zwycięstwa, usły
z a\v od owych z tow. posłem Żuławskim na czele
szał: „precz z nim”, „zrzucić go"! W ówczas —
i m inistra P racy Jurkiew icza. O godz. 1-ej p o p o 
jak niepyszny — schronił się do szopy...
łudniu p. prem jer u d ał się n a konferencję do p.
Po skoćczonem przem ów ieniu uchwalono reMarsteałka Sejmu R ataja.
■ zolucje, domagające się rozw iązania Sejmu i wy
POSTULATY KOŁA ŻYDOWSKIEGO.
znaczenia nowych wyborów. W yrażono zaufa
nie dla Z, P. P. S., podziękow ano mówcy za pracę
Posłow ie żydowscy om awiali z Prem jerem
z ludem wiejskim i okrzykiem: „niech żyje Rząd
w ysunięte w swoim czasie postulaty Koła żydow 
Chłopsko - Robotniczy i P. P. S." wiec zakoń
skiego, k tó re dotychczas w brew przychylnem u
czono.
stanow isku zajętem u p rzez sziefa R ządu n ie zo
sta ły urzeczyw istnione.

Po wyborach do R ady Ligi N arod ów
Po m inistrze Zaleskim przem aw iał
sen. Posner, k tóry podkreślił znaczenie
dnia dzisiejszego dla Polski, winszując
m inistrowi Zaleskiem u sukcesu. Pozatem
mówca podkreślił niezm ordow aną pracę
stałej delegacji polskiej w Genewie.

ZAMKNIĘCIE OBRAD.
Genewa, 16 września. [PAT.) Po za
kończeniu wyborów i po udzieleniu kilku
informacji, dotyczących porządku dzien
nego, plenarne posiedzenie Zgromadzenia
zostało zam knięte o godz. 13 m. 5. N astęp
ne posiedzenie Zgromadzenia odbędzie się
w sobotę przed południem. Zajmie się ono
rezolucjami, powziętem i w Komisjach
Zgromadzenia i sprawozdaniami.
Genew a, 17 września. (PAT). W dzisiejszem posiedzeniu Rady Ligi Narodów
wzięli udział: Benesz (Czechosłowacja)
jako przew odniczący, Briand (Francja),
Cham berlain (Anglja), Stresem ann (Niem
cy), Scialoja (Włochy), vicehrabia Ishi
(Japonja), de B rouckere (Belgja), Mitilineu (Rtimunja), Zaleski (Polska), Villegas
;(Chili), U rrutia (Kolumbja), G uerrero
(Salvador), Hao-Hsin-Szo (Chiny) i Lou
don (Holandja).
G enew a, 16 września. (PAT). Dziś o
godz. 4-ej popołudniu p. m inister Zaleski
przyjm ował u siebie członków delegacji
polskiej i przedstaw icieli prasy polskiej,
przyczem wygłosił do zebranych przem ó
wienie, w którem podniósł znaczenie wy
boru Polski do R ady Ligi, podkreślając,
iż Polska nie zrzekła się stałego miejsca
w Radzie Ligi, którego będzie się dom a
gać. P ostulat rów noczesności wejścia P ol
ski i Niemiec do Rady Ligi został efekty
wnie zrealizow any: nie odbyło się ani je
dno posiedzenie Rady Ligi z udziałem
Niemiec, a bez udziału Polski. W ybranie
Polski, jako jedynego państw a reelekcyjDCf°i .*es* podkreśleniem specjalnej roli
Polski w świecie.

POSEŁ OLSZEW SKI W GENEW IE.
Berlin, 16 w rześnia. (PAT.) Poseł
polski przy rządzie Rzeszy, p. Olszewski,
na telegraficzne w ezw anie M inistra Spraw
Zagranicznych Zaleskiego, wyjechał wczo
raj wieczorem do G enewy.
PR A SA NIEM IECKA O WYBORACH.
Berlin, 16 w rześnia. (PAT.) „Deutsche
Tageszeitung", opisując przebieg dzisiej
szego Zgromadzenia Ligi, podaje, że Briand
i Cham berlain z uśm iechem śledzili prze
bieg głosowania, poniew aż zgóry znali re 
zultaty. Ze wszystkich stron gratulow ano
delegacji polskiej.
Berlin, 16 września. (PAT). Omawiając wyni
ki (głosowania w Genewie, zam acza „Vorwarts",
że Niemcy swój zamiar .glosowania za przyzna
niem Polsce półstałego miejsca w Radzie Ligi ogłosily już dawniej i w tym też duchu delegacja
.niemiecka działała. W głosowaniu nad reelekcją
Niemcy oddały .białą kartkę. Gdyby o reelekoję
starało się jeszcze jakieś inne państwo np. Belgja,
to delegacja niemiecka mogłaby głosować i za
pnzyznaniem Polsce tego prawa, ponieważ jednak
ubiegała się o to tylko Polska, Niemcy uznały,
że właśnie ta reelekcja miałaby charakter demon
stracyjny, jako votum zaufania dla Polski.
„Berliner Tageblatt" .stwierdza, że przez po
zyskanie 45 głosów dla swego mandatu Polska
odniosła Wielkie zwycięstwo moralne.

Umowa celna Polski
z Gdańskiem

Strajk górników w Anglji
Londyn, 16 września. (PAT). G abinet
na dzisiejszem posiedzeniu rozpatryw ał
spraw ę konfliktu w przem yśle węglowym
i akcję, podjętą przez rządow ą komisję
węglową Prem jer w ezw ał przedstaw icie
li górników na naradę, k tó ra odbyć się
ma jutro rano. Po tej naradzie prem jer
przyjmie, przew odniczącego stow arzysze
nia właścicieli kopalń.

Gdańsk, 16 września. (PAT.) W edług
depeszy, nadesłanej tu dziś przez delega
cję gdańską z G enewy, doszła tam do
sk u tk u um owa o tym czasow em uregulo
waniu spraw y podziału wpływów cel
nych. Umowa ta ma być podpisana w G e
newie, o ile delegacja polska otrzym a zgo
d ę w ładz centralnych w W arszaw ie.

Pogłoska o nowym za
machu na Mussoliniego

Zamknięcie Targów
Wschodnich

Genewa, (A. W.), 16 w rześnia. O ko
ło godz. 8-ej w ieczorem rozeszła się po
głoska o nowym zam achu na M ussolinie
go, któ ry m iał się udać. Pogłoska znala
zła zaprzeczenie delegacji włoskiej, jed
nak utrzym uje się uporczyw ie. Istotnego
stanu rzeczy nie u d a ło , się sprawdzić.

Lwów, 16 w rześnia. (AW), W dniu
wczorajszym zostały zam knięte VI Targi
W schodnie. T argi zwiedziło przeszło 135
tysięcy osób.

Wykopanie szkieletów ludzkich
z przed 306 lat

Przesilenie rządowe
w Jugosławii
Belgrad, 16 w rześnia. (AW). Jugosło
wiański prezydent m inistrów został w cią
gu dnia w czorajszego trzy razy przyjęty
przez króla. Przedłożył on królow i now ą
listę m inistrów. K tóry z dotychczasow ych
m inistrów ma ustąpić, nie zostało jeszcze
zdecydow ane. W każdym razie jest pew 
ne, że do now ego gabinetu m ają wejść
członkow ie nowo utw orzonej p artji dem o
kratycznej.

Kongres lóż masońskich
Białogród, 15 września. (PAT,). Wczoraj za
kończył bu obrady międzynarodowy Ikoijigres lóż
masońskich. W kongresie Wzięli udział )h-zeidstawiciele łóż we Francji, Belgja, Niemiec, Austrii,
Polski, Hiszpanji, Rumunji, Szwajoarji, Czecho
słowacji, Grecji, Turcji, Jugosławji, Meksyku,
Chili, Portugalii i na Węgrzech. Na ostataiem po
siedzeniu kongresu przyjęto jednomyślnie rezolu
cję, ktÓ T a między innemi głosi:
„Zebranie daje wyraz życzeniu, aby idee wol
ności i demokracji .stały się podstawą stosunków
między narodami, odtąd nienależnymi i jednako
wo pragnącymi uniknąć /ponowienia się katastrof,
będących hańbą świata cywilizowanego. Loże
masońskie, przeniknięte nawiskroś duchem poko
ju, winny propagować i podtrzymywać wszelkie
usiłowania, zmierzające do regulowania konflik
tów w drodze arbitrażu.
Zebranie wyraża jalcnajlepsze życzenia wysił
kom Ligi Narodów, zmierzającym do utrwalenia
pokoju ofaz do zmniejszenia zbrojeń, które, oby
z czasem zupełnie zostały zaniechane.
Kongres wyraża opimję, itż z inicjatywy po
szczególnych krajowych lóż masońskich, w całkowitem porozumieniu tz lożami innych krajów,
powinny być powoływane do życia komitety, któ
re miałyby za zadanie sziikanie środków rozwią
zywania w drodze pokojowej konfliktów ekono
micznych.

Zawalenie się mostu
PROCESJE WPADŁY DO WODY.
Kowno, 16 w rześnia. (AW). W pobli
żu Rosien na moście, przeprowadzonym
nad w ysuniętem częściow o łożyskiem rze'ki, nastąpiła katastro fa załam ania się m o
stu w chwili, gdy spotkały się na mm dwie
procesje katolickie. M ost nie wytrzymał
ciśnienia znajdującej się na nim masy ludz
kiej. W raz z załam aniem się m ostu tłum
w padł w daw ne łożysko Dubissy. Po dłuż
szych w ysiłkach zdołano opanować sytua
cję, przyczem z pod złomów m ostu wydo
byto 16 rannych, z czego trzy ciężko.
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Lwów, 16 września. (AW). W czoraj
przy kopaniu fundam entów na podwórzil
kam ienicy przy ul. Kazim ierzowskiej i
K ołłątaja odgrzebano na znacznej głębo
kości w iększą ilość szkieletów ludzkich w
liczbie około 60-ciu. Lekarz dzielnicowy
orzekł, że kości leżą w ziemi od 200 do
300 lat. Jeżeli orzeczenie to odpow iada
rzeczyw istości, m ożna przypuszczać, że
cm entarzysko pochodzi z czasów oblęże
nia Lwowa przez Chm ielnickiego w ro 
ku 1648.
# »U * *

Wiadomości telegraficzne
Z Konstantynopola PAT. .donosi: .Skaka
nego na 80 dini aresztu kpt, statku francuskiego
„Lotus1' Demonsa pozostawiono na wolności .do
cfzaisu powzięcia decyzji pr!zez .trybunał kasacyjny.
Chamberlain opuścił Genewę, udając się
do Genui na kilkodniowy .wypoczynek.
Prasa donosi z Kowna o wybuchu e'pideroji cholery na Litwite, a mianowicie w SeduWa ,(?)
gdzie miało zachorować 300 osób.
— Por. Orliński, odbywający lot powrotny
do Warszawy, wylądował w dniu 14 b. m. /pomyślinie w Hedisio.
\
— Paryski „Le Journal" donosi drogą na
Londyn, że podztowy statek rosyjski „Sergiejew”
natknął się koło Batum na minę, pnzycziem zato
nęło około 50 osób.
— Do Hanko u mają być wysłane dwa nowe
kontrtorpedowce amerykańskie. Dotychczas na
wodach Yang-Tse 'znajdują się 4 kontitorpedcewce
i 2 kanonierki.
— Dotychczasowy wiceprezydent Sejmu gdań
skiego, poseł socjalistyczny Spili, złożył swój urząd. Następca jeat dotychczas jeszejze nieznany.

Zmiana ustawy
0 szkołach akademickich
Została ogłoszona ustawa, zmieniająca art.
112 ustawy z dm. 13 Htpca 1920 r. o (SzJoołach aka
demickich, przedłużająca termin, zdawania egzairi.
nów końcowy oh według dawnych przepisów. Doty
czy to studentów wszystkich oddziałów, z wyjąt
kiem filozoficznych ((matematyczno-przyrodniczych
1 humanistycznych), którzy rozpoczęli studja przed
15 września 1920 r., ora® tych, którzy, roapocząwiszy studja po tym terminie, odbywali je według
dawnych pnzepiśdw. Termin składania w ten spo
sób egzaminów końcowych wyznaczono do 31
grudnia 1928 r.
Studenci, którży fozjpoćzęli studja na wydzia
łach filozoficznych (matemat.-przyrodn., przyro
dniczych i humanistycznych) w r. akademickim
1925—26 i wcześniej, motta akUA&ć końcowe eg

zaminy według dawnych przepisów do dn. 31
marca 1932 r.
Studfenci wydziałów prawniczych uniwersyte
tów we Lwowie i Krakowie, którzy odbywali stu
dja według niniejszej ustawy i uzyskali, względ
nie uzyskają, niższy stopień naukowy do 1927 r.
włącznie, mogą także ubiegać się o wyższy sto
pień naukowy (doktorat) wedle dawnych przepi
sów, lecz tylko do 31 grudnia 1928 r."

RUCH R O B O T N IC Z Y
Z życia partji.

W piątek dn. 17 b, m.
Dzielnica Praska o godz. 7 w lokalu dzielnicy,
Brukowa 29, odbędzie się ogólne zebranie człon
ków dzielnicy.
DZIELNICA POWĄZKI. O godz. 7 w lokalu
dzielnicy, Okopowa 30 m. 16, odbędzie się ogólne
zebranie członków, na którem tow. Zawadzki wy
głosi odczyt n. t. „Faszyzm".
DZIELNICA POWIŚLE, O godz. 6 w lokalu
dzielnicy, Solec 68, odbędzie się posiedzenie ko
NADUŻYCIA NA POCZCIE.
mitetu dzielnicowego oraz o godz. 7.30 ogólne ze
Wczoraj zapadł wyrok w sprawie nadużyć
branie członków dzielnicy, na którem tow, Downa poczcie. Sprawę w ciągu dwuch dni rozpa narowicz wygłosi II odczyt z cyklu „Zagadnienia
społeczne Europy",
trywał VIII Wydział Sądu Okręgowego.
Na ławie oskarżonych zasiedli: J. Makowiec
Dzielnica Czerniaków o godz. 7 w lokalu
ki lat 46, Aleksander Nowakowski, F. Rozumek l dzielnicy, Solec 67, odbęc^ie się ogólne zebranie
lat 29, S. Markiewidz lat 34, M. Babiński i Józe
członków dzielnicy.
fa Mortelówna, oskarżeni ź aVt. 671 i 578 k. k..
Dzielnica Jerozolimska o godz. 7 w lokalu
Akt oskarżenia głosi: Inspektor poczty za
dzielnicy, Chłodna 41, odbędteie się ogólne zebra
rządził rewizję w składnicy paczek .pocztowych
nie członków dzielnicy łącizmie ze wszystkiemi
w wydz. V urzędu pocztowego w Warszawie,
Kołami PPS. przy dzielnicy Jerozolimskiej. Obe
i wykrył cały szereg nadużyć. Popełniano je przy
cność wszystkich członków obowiązkowa.
pobieraniu pieniędzy za przesyłki za granicę.
Koła Tramwajarzy) „Jerozolima", „Wola",
Pieniądze wpłacane przetrzymywano, nie wcią
„Mokotów",
„Praga", „M uTam ów". Baczność! o g.
gając do wpływów i powodując ich dewaluację.
Ogółem .poczta poniosła strat na zgórą 10.000 9.30 rano dla I grupy i o godzitaie 6.30 dla II gru
py odbędzie się zebranie członków w lokalu O.
złotych.
K.
R. Al. Jerozolimskie 6, na którem tow. Edward
Sąd Okręgowy skazał: J. Makowieckiego na
1 rok więzienia, A. Nowakowskiego na 8 mdes. Zawadzki wygłosi referat polityczny, na porządku
obrad: 1) Sprarwy zawodowe i związkowe, 2)
więzienia, F. Rozumka na 6 m. więzienia, S. M ar
Sprawy organizacyjne, 3) Wolne wnioski.
kiewicza na 3 m. więzienia, M. Babińskiego na
1 m, aresztu. Józefę Martelównę uniewinniono.
W niedzielę, dn. 19 b. m.
I. K.
W IELKA ZA BA W A LUDOW A W P A R 
KU PRA SK IM . Od godz. 10 rano do godz.
SPRAWA PRASOWA.
10 w iecz. odbędzie się W IELKA ZA BA W A
LUDOW A UROZM AICONA N A JR O ZM A ITW Sądzie Pokoju XIII okir. rozpatrywano oSZEMI A TRA K CJA M L jak: chóry, orkiestry,,
negdaj spirawę, która jest echem przewrotu ma
a tra k c je artystyczne, zabaw y dla dzieci, po
jowego. Przed Sądem ®nalazł się redaktor i wy
pisy sportow e, poczta francuska, ognie sztucz
dawca „Głosu Ludu" Józef Sieciński. Przedmio
ne i w iele innych. Bufet obficie zaopatrzony.
tem oskarżenia: artykuły „Głosu Ludu" z dn. 23
C ałkow ity dochód ha rzecz „Domu Ludow ego"
maja, skonfiskowane w skutek rozporządzenia
w W arszaw ie. Bilety w cenie 50 gr. (dzieci
Komisarjatu Rządu. Red. Sieciński został pociąg
do la t 10 z rodzicam i bezpłatnie) p rzy wej
nięty z art. 263 k. ,k.
ściu.
Obrońca, adw. Niedzielski, wniósł odrocze
nie rozprawy oraz powołanie na świadków Mar
Dzielnica Ochota. O godz. 11 rano w lokalu
szałka Piłsudskiego i b. prezydenta Wojciechow * dzielnicy, Grójecka 59, odbędizie się walne zebraskiego, którzyby stwierdzili, że w maju... istotnie ; nie członków dzielnicy. Sprawy niezmiernie waż'*
były walki na ulicach Warszawy. Zarówno ten j ne. Obecność wszystkich członków konieczna.
wniosek, jak ł wniosek zażądanfti z Min. Spraw
Wewnętrznych raportów od województw, doty
czących zajść majowych, Sąd odrzucił. Wobec te 
Baczność! Normalna oplata za wstęp do
go adw. Niedzielski zarzekł się obrony.
„Zachęty" kosztuje dwa złote. Z wycieczką
Sąd skazał red. Siecińskiego na 100 zł. grzy
TUR-a zwiedzić możesz „Zachętę" za opłatą
wny, 'z ewentualną zamiamą na dwa tygodnie
DZIESIĘCIOKROTNIE mniejszą!!! W nie
aresztu,
!. K.
dzielę, dn. 19 b. m., odbędzie się wycieczka
do „Zachęty", zorganizow ana przez Oddz.
SPRAWA JANA BISPINGA O ZABÓJSTWO W arsz. T. U. R. Bilety po 30 gr., a dla
I PODPALENIE.
członków T. U. R. po 20 gr., do nabycia w
W dn. 18 b. m. w Sądzie O kręgow ym w
S ek reta rja cie T. U. R. (Al. Jerozolim skie 6)
G rodnie odbędzie się proces ord y n ata Ja n a
i na miejscu zbiórki. Z biórka o godz. 4 pop.
Bispinga w zw iązku ze znaną spraw ą zabój przy wejściu. W ycieczkę prow adzić będzie
stw a i podpalenia w 1918 r. w G rodzieószczytow. Mieczysław Wallis.
źnie.
W ycieczka ta jest pierw sza w bieżącym
sezonie; odtąd w każd ą niedzielę b ęd ą orga
nizow ane w ycieczki po W arszaw ie, k tó re
KARA ŚMIERCI PRZEZ POWIESZENIE.
pozw
olą tow arzyszom zw iedzić najciekaw sze
Kraków, 16 w rześnia. (PAT.). W trzecim
zabytki, zbiory, gmachy, zak ład y przem ysło
dniu rozpraw y, toczącej się przed O kręgow ym
w e i t. p. osobliw ości stolicy.
Sądem karnym o zam ordow anie żołnierza K o
ta, trybunał, n a m ocy w erd y k tu sędziów
Cykl odczytów na Woli,
przysięgłych, sk azał M areszow skiego na k a 
Dziś, w p iątek , o godz. 7-ej w iecz., w
rę śm ierci przez pow ieszenie, Szew czyka zaś
lokalu w olskiej dzielnicy P . P. S. (W olska 44),
uw olnił od w iny i k ary . J e s t to drugi w yrok
prof. M arkow ski wygłosi pierw szy odczyt z
śm ierci p rze z pow ieszenie, w ydany w K ra 
cyklu p. t. „K ościół kato lick i a po stęp ". O d
kowie.
czyty te, zorganizow ane staraniem W olskiego
K oła organ. M łodzieży T. U. R., będą w ygła
szane co p iątek .
ZAŻALENIE NIEWAŻNOŚCI.
Kraków, 16 września. (PAT.). Prokura
Wycieczka w Tatry TUR. Fotografje z wy
tor Michałowski przygotował wywód w spra cieczki nabywać można w Sekretarjacie Gene
wie zażalenia nieważności wyroku, uwalnia ralnym TUR. Warecka 7, o godz. 5—7 wiecz.
jącego d-ra Jana Badera od zarzutu zbrodni
Koło „Jerozolima" Warsz. Organ. Młodzieży
zabójstwa akademika Marguliesa. Zażalenie TUR, W sobotę odbędzie się całonocna zabawa
zostanie odesłane do Sądu Najwyższego w Koła w lokalu Warsz. Stow. Spoż., Chłodna 29.
Warszawie.
Bilety 1 zł. (dla czkTnków) i 1.50 dla (wprowadzo
nych gości). Początek 9 wiecz.

Z sądów.

Rucfi kuft.-ośw iatow y

„CffllKHfisKlef I W n ern "
pod dyr. Jerzego Boczkowskiego

—

Nowy-Świat 63

-— '

OTWARCIE TEATRU
w niedzielę dnia 19 w rześnia

„0] mężczyźni, mężczyźni'.11

komedjn w 4 aktach K. ZALEWSKIEGO.
Początek o godz. 8.30 wieoz.
Kasy teatru dzienna i zamawiań czynne codzien
nie od soboty 18 b. m. od 11-ej rano do 2-ej pp.
I od 5-ej do końca pierwszego aktu.

Z Radiostacji ( D a m a M .
Program na dziś:
15—15.15. Komunikat gospodarczy.
17—17.15 Pogadanka harcerska.
17.30—17.55, Odczyt p. t. ,/Pielęgnacja wło
sów" wygłosi dr. Julja świstaMka (Dział: „Świat
kobiecy").
18—18.25. Odczyt p. t. „Jak .powstaje film?"
wygłosi p. M. Machwic (reżyser filmowy).
18.30—18.55. Odczyt p. t. „Adwokatura" wy
głosi p. B. J. Kachel (II odczyt z cyklu „Zagad
nienia prawnicze").
19—19.25. Odczyt p. t. „Drogi starożytną"
wygłosi taż. E. Porębski.
19-25—19.40. Komunikat rolniczy.
19.40—19.55, Rozmaitości.
20.30—22. Koncert wieczorny. Recital Józe
fa Ozimińskiego (skrzypce).
-O iS O -

Komitet Centralny Org. Młodz. T. U. R.
W niedzielę, 19 b. m., o g. 10 r„ odbędzie
się w lokalu W arsz. OKR. PPS. (Al, J e ro 
zolim skie 6), plenarne zebranie K om itetu C en
tralnego Org. M łodz. T. U. R. P orządek
dzienny: 1) Spraw ozdanie E gzekutyw y, 2) O r
ganizacja poradni zaw ód, i praw nych m ło
dzieży robotniczej, 3) K asa pożyczkow o - oszczędnościow a, 4) S półdzielnia Turow iec, 5)
Dzień młodzieży 10-go października, 6) W ol
ne wnioski.

Z GIEŁDY
Obrót dzienny na wczorajszej giełdzie dewiz
wynióeł około 400.000 dolarów. Całe zapotrzebo
wanie pokrył prawie wyłącznie Bank Polski. Nie
wielką ilość gotówki przydzieliły banki prywatne.
Dewizy na New-York notowano bez zmiany 9.00,
gotówkę dolarową 8.97 — 8.96. Z dewiz europej
skich podniósł się o blisko 50 punktów Medjolan,
inne waluty i dewizy zmian naogół nie wyka'zały. Na prywatnym rynku walut nastąpiła wczoraj
Zniżka dolara przy ogólnej podaży, co tłumaczy
się głównie zwyżką złotego na giełdach zagrani
cznych. O godz. 6-ej popołudniu żądano za dola
ry 8.99 i ytl płacono 8.99. Ruble złote nadal mo
cne i w popycie. Notowano je 4.95, oo prtzy pary
tecie 55 odpowiada stosunkowi 9.00 zł. za 1 do
lar.
Na oficjalnej giełdzie akcji panowała począt
kowo tendencja słaba, która jednak w końcu ze
brania nieco się wzmocniła.
-o::o-

S ir. 6

K R O N I K A
S TA N POGODY
W Zakopanem rano było dość pogodnie,
temp. wynosiła 9°, naj-n. z nocy 7°, najw. onegdaj
16°, opadu nie było. W Warszawie maximum i
minimum 16°1 — 11°8.
Przypuszczalny przebieg pogody w dniu dzi
siejszym: najpierw pogoda zmienna o zachmurze
niu dość dużem i z przelotnemi (deszczami, na
wschodzie kraju, chłodno, porywiste wiatry za
chodnie i północno-zachodnie. Pozatem stopnio
we polepszanie się stanu pogody.
Pobór. Dziś w lokalu przy ul. Dobrej 72 od
będzie się dadatkowa komisja poborowa dla po
borowych, zamieszkałych w komisarjatach 1, 2,
3, 4, 5, 7, 10, 12 i 26, podlegających PKU Nr. 3.
Czynności komisji rozpoczną się, jak zwykle, o g.
9 rano.
♦
Rejestracja urodzonych w r. 1908. Dziś w ko
lejnym dniu powszechnej rejestracji mężciyzn, urodzonych w r. 1908, zamieszkałych stale w W ar
szawie, winni stawić się w urzędzie przy ul. Danilowiczowskiej 1 mieszkańcy III komis. P.P.
Szozepierjfc. pnzei:|w sakąriatyiiie. Na skutek
starań Wydziału Zdrowia w Komiisarjaćie na m.
s t Warszawę, Ministerjum Spraw Wewn. zarzą
dziło bezpłatne szczepienia przeciw szkarlatynie
urzędnikom państwowym i dzionkom ich roddn.
Szczepienia dokonywane będą do dnia 12 paź
dziernika b, r. w Państwowym Zakładzie Hygjeny pTzy uL Kujawskiej 2, w godzinach od 4 do 5
po poł. Do szczepienia konieczne jesit okazanie
karty porady.
Spis przemysłu i rzemiosł. Rozpoczęty w mar
cu r. b. przez Urząd Przemysłowy Magistratu je
dnorazowy spis (rejestracja) zakładów przemy
słowych i rzemieślniczych w Warszawie, dobie
ga końca. Wszystkich tych zakładów nalidzono
23.140. Z tego wypełniono kwestijonarjuszy i
sprawdzono 22.438, pozostaje zatem do sprawdze
nia jeszcze 702 zakłady. Omawiane prace byłyby
ukończone wcześniej, gdyby nie zredukowanie
pewnej liczby bezrobotnych pracowników umy
słowych, którzy prace te od marca wykonywali.
Obecnie zatrudnionych jest jeszcze 9 pracowni
ków, było ich zaś na podzątku 34.
Spis ten ma dostarczyć miastu materjałów
dla zorjentowania się o stanie i potrzebach prze
mysłu i rzemiosł w stolicy.
Międzynarodowe Towarzystwo" Żeglugi Po
wietrznej (ul. Topolowa, lotnisko cywilne) podaje
niniejszem do ogólnej wiadomości, że z dniem 16
b. m. rozkład lotów zostaje zmieniony. Odlot z
Warszawy w kierunku na Paryż i Konstantyno
pol będzie odbywał się o godz. 12, przylot do
Warszawy o godz. 12.45. Biura czynne codzien
nie, z -wyjątkiem niedziel, od godz. 9 do 16. Tele
fon 258-13 i 110-81.
O przekazanie terenów państwowych miastu.
Komisja regulaminowo - prawna Rady miejskiej
zaaprobowała na pierwnszem po wakaojach posie
dzeniu wnioski Magistratu o wystąpienie do Mim.
Robót Publicznych w sprawie przekazania mia
stu terenów państwowych: „Bateryjka - Wierzb
no" (114,942 metrów kwadratowych), ćzęści tere
nów z dóbr poduchownych „Raszyn" (77,940,19
m. kw.) i terenów z dóbr „Fort Legjonótw" (431.400
m. kw.).
Podział fal radiowych. Międzynarodowe biu
ro radiofoniczne w Genewie zawiadomiło dyrek
cję „Polskiego Radja", że prace przygotowawcze
do nowego podziału długości fal między broadcasting'ami w Europie wymagają więcej czasu, ani
żeli pierwotnie przypuszczano. Wobec powyż
szego, repartycja, która odbyć się miała dnia 15
września, musi być odłożona do dn. 15 paździer
nika b. r.

KARY ZA LICHWĘ.
Drogie masło. Oddział walki z lichwą kom.
rządu przesiał do sądu dla spraw lichwiarskich
sprawy właśc. straganu na pi. Witkowskiego, He
leny Mikulskiej, oraz właśc. na pl. Kazimierza
Wielkiego, Józefy buchniewskiej, oskarżonych o
pobieranie nadmiernych cen za masło.
Drogi makaron. Sprawę Właśc. sklepu spo
żywczego przy ul. Senatorskiej 17, Jan a Gebauera, oskarżonego o pobieranie nadmiernych cen
za makaron, oddział walki z lichwą kom. rządu
przesłał do sądu dla spraw lichwiarskich.

ZEBRAŃ A I ODCZYTY.
Odczyt d-ra Kamiennej. W sobotę 18 b. m.
o godz. 8 wiecz. w Zw. Nauczycielskim przy ul.
Marszałkowskiej 123, wygłosi odczyt dr. A. Ka
mienna na temat: „Powszechny obowiązek p ra
cy — oto, co nas uratuje". Wolna dyskusja,
Bilety w Księgami Robotniczej.
Jak zwalczać szkarlatynę? Jutro o godz. 8
wiecz. w sali- To w. Hygjeniozmego przy uil. Karo
wej dr. Józef Celarek, kierownik Wydziału Wy
robu Szczepionek Państwowego Instytutu Hygjeny, wygłosi odczyt p. t. „Slzezepienie ochronne
przeciw szkarlatynie". Odczyt zorganizowany jest
staraniem Tow. Niesienia Pomocy Głodnym p. n.
„Pogotowie dla Głodnych",

W y p ad k i.
Przy odbudowie mostu. Podczas pracy prtey
odbudowie drugiej połowy mostu ks. Józefa Po
niatowskiego belka z rusztowania ugodziła w gło
wę robotnika, 25-letniego Józefa Bubiaka (Prą-

„ROBOTNIK", piątek, 17 września 1926 r.
dzyftskiego Nr. 17). Pogotowie przewiozło Bubia
ka do szpitala Dzieciątka Jezus.
Upadek ze schodów. W domu Nr. 36 przy ul.
Piaseczyóskiej spadla ze schodów na poddaszu
lokatorka tegoż domu, 52-letnia Felicja Iwaszkiewiczowa. Poszwankowaoą ze złamaną nogą Po
gotowie przewiozło do szpitala św. Rocha.
Rozbój w śródmieściu. Nocy zeszłej na rogu
ul. Zielnej i Królewskiej przechodzącego 22-letniego Czesława Siennickiego, montera, mieszkań
ca Białegostoku (Sztabowa Nr. 13), zaczepiło
trzech podejrzanych mężczyzn, którzy, podając
się za wywiadowców urzędu śledczego, zażądali
od Siennickiego okazania dowodów osobistych.
Siennicki wyjął z kieszeni portfel, zawierający
120 zł. gotówką i dowody osobiste. Podejrzani re
widenci oświadczyli, że sami sprawdizą zawar
tość portfelu i, mimo protestu zatrzymanego, wyr
wali mu portfel, poczem dokonali jeszcze osobi
stej rewizji przy Siennickim. Gdy napadnięty z a 
mierzał wszcząć alarm, napastnicy wyjęli rewol
wery i rozkazali mu, aby nie wszczynał alarmu,
gdyż w przeciwnym razie grozi mu śmierć, po
czem wszyscy rabusie sizybko się oddalili. Jeden
z rabusiów podawał się za słynnego poszukiwa
nego bandytę, W iktora Zielińskiego.
Usiłowanie samobójstwa w kąpieli. Wczoraj
o godzinie 1 .popoł. do zakładu kąpielowego Da
wida Bachraoha przy ul. Solnej Nr. 4 przyszedł
jakiś młodzieniec i zajął wannę w kabinie Nr. 8
W niespełna pół godziny, młodzieniec zadzwionił
Gdy numerowy, Józei Jętus, wszedł do pokoju,
zastał młodzieńca leżącego na kanapie z ranami
ciętemi na obu przedramionach i lewej stopie;
woda w wannie była zabarwiona krwią. Despe
ra t 'zażądał szklanki wody, poczem stracił przy
tomność. Lekarz Pogotowia stwierdził, że oprócz
zadanych ran scyzorykiem oraz nożykiem od ma
szynki od golenią, młodociany desperat napił się
niewiadomej trucizny, po której pustą butelkę
znaleziono na podłodze. Prized targnięciem się na
życie samobójca, widocznie dla dodania sobie
odwagi, wypił pół butelki wódki. Po odzyskaniu
przytomności desperat podał się za 18-letniego
Romana KotulskiegO, z zawodu kamasznika. Po
udzieleniu pomocy, Pogotowie przewiozło Kotulskiego do szpitala I>zieciątka Jezus. Powodem
targnięcia się na tycie — 'jak zeznał niedoszły
samobójca — jest długotrwałe pozostawanie bez
pracy.
Wykrycie kradzieży. W ziwiąfzku z zatrzyma
niem Józefa Jankowskiego (nigdzie nie meldowa
nego) wraz ze skradziotiemi rzeczami na ul. Wiel
kiej róg Złotej policja VHI-go komisarjatu usta
liła, że rzeczy te pochodzą z kradzieży z miesz
kania dozorczyni domu przy ul. Marszałkowskiej
Nr. 112, Jadwigi Kosickiiej, która rzedzy poznała,
ptzeto jej zwrócono.
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Teatr Niewiarowskiej. Dziś operetka Granichstaedtena „Tajemnicza maska". W roili tytułowej
p. Kazimiera Niewiarowska.
Teatr „Nowości", Bielańska 5. W piątek wo
bec jeoerałnej próby z „Barona Kimla" przedsta
wienia nie będzie. W sobotę premljera: wznowie
nie „Barona Kimla". Początek o godz. 8.30.
Otwarcie Teatru Ćwiklińskiej i Fertnera. Nie
odwołalnie w niedzielę, dn. 19 b. m., nastąpi otwarcie Teatru Ćwiklińskiej i Fertnera w świeżo
odrestaurowanym gmachu przy ul. Nowy-Świat
Nr. 63. Na otwarcie wystawiona zostanie komeidja K. Zalewskiego „Oj mężczyźni, mężczyźni!" z
M. Ćwiklińską i A. Fertnerem.
Kasa teatru Czynna od soboty, dn. 18 b. m.
codziennie.
Teatr Odrodzony (na Pradze). Dziś i dni na
stępnych sztuka G. Zapolskiej „Kaśka Karjatyda"
Qui Pro Quo. D'ziś, z powodu generalnej pró
by jutrzejszej premjery, przedstawienie zawieszo
ne.
Jutro, na inaugurację sezonu, w sympatye'znym teatrze „Qul Pro Quo" premjera wielce sen
sacyjnej rewji w 15 obrazach p. t. „Kiedy panien
ki idą spać".
Teatr .Perskie Oko“. Rewja inauguracyjna
„Perskiego Oka" zdobyła powodzenie. Dziś i jutro
„Więc zaczynamy".
Teatr „Eldorado" (Htoża 29, róg Marszałkow
skiej). Dzisiaj nieodwołalnie ostatni dzień progra
mu „Powrót Taty". Jutro premjera programu
„Przebojem" w dwóch częściach, 14 obrazach.
Teatr „Olimpja". Codziennie wodewil „Ona
by chciała".

Z teatrów świetlnych.
WODEWIL. - „Rybak islandzki".
Cicha wioska rybacka, szare, beznadziejnie
smutne życie rodzin rybackich, wieczne niebez
pieczeństwo na morlziu. Przez pół roku rybacy z
Bretonji szukają szczęścia het, aż w Lslandji,
gdzie połów zapewnia większe korzyści. Rybak
„islandzki" — Jan ślubował morzu, że pródz nie
go, innej żony nie pojmie. Zdradził morze, ożenił
się ze śliczną Gaud, która długo na miłość jego
czekała, a morze zażądało w zapłacie tycia jego.
I Gaud pozostała sama, wyczekując tęsknie, czy
łódź jej męża powróci.
Treść filmu zaczerpnięto ze znanej powieści
Lotiego. Gzar morza, wdzięk prostej, chwytającej
za serce miłości, duża doza tragizmu w posta
ciach bohaterów, silne napięcie dramatyczne nie
których scen — wszystko to czyni wrażenie.
Technicznie jednakże film pozostawia wiele
do życzenia—jest daleko w tyle za techniką naj
nowszą, jaką dają nam wytwórnie amerykańskie.
Nad program pogrzeb Valentino.
łka.

Kino Filharmonja. „Kawiarenka w Kairze" z
Priscilą Dean.
Kino Stylowy. „Bunit miłości" z Glorją Swen
son.
Kino Apollo. „Bezwstydna kobieta'1 z Połą
Negri
Kino Colossenm. „Podstępny strzał" z Bcfty
Gompson i „Harold Lloyd w spódnicy '.
Kino Splendid. „Dzika dziewczyna" z Bebe
Daniels i Rod La Roeque.
Kino Palace. „Bracia Schellenberg" Kellermana.
Kino Pan. ,.Ognisty potwór".
Kino Światowid. ,.Samson cyrku".
Kino Wodewil, .Rybak islandzki".
-o::o-

ZE SPORTU.

Dzisiejszy mecz w Agrykołi.
W dniu 17 b. ,m. (piątek) o godz. 16 w parku
Sobieskiego odbędzie isię finałowy mecz o mistrz,
grupy z serji mistrzostw piłkarskich Wojsk Pol
skich pomiędzy 2 p. saperów i 28 p. stre. kanio
wskich z Łodzi.
Zawody młodzików KS Polonia.
Pierwszy dzień zawodów lekkoatletycznych
d 'a młodzików Poloniji przyniósł następujące wy
niki: 100 m. — Kalinowski 12 s., 1500 m. — No
wacki 4 :41, 400 m. — Nowakowski 56.6, skok w
dal — Górski 591, dysk. — Gramkowski 30,30, osz
czep — Kwast 37.77.
Turniej tenisowy AZS.
W dniach 18 (godz. 14) i 19 (godz. 2) b. m. na
kortach AZS. w parku Skaryszewskim odbędzie
się wewnętrzny turniej tenisowy o mistrzostwo
klubu w grze pojedyńczej panów.
Bieg kolarski o nagrodę Starostwa Warszawskiego
W dniu 19 b. m. odbędzie się wielki bieg ko
larski o nagrodę Starostwa Warszawskiego. Start
dcc biegu odbędzie się o godz. 14 pnzed gmachem
Starostwa ul. Długa 15. Wszyscy zawodnicy ma
ją się stawić z rowerami o godz. 12.30 na Dynasach.
Mecz Kraków - Łódź.
Kraków, 16 września. W dniu 19 b. m. repre
zentacyjna drużyna piłkarska Krakowa grać bę
dzie na dwa fronty, a mianowicie <z W arszawą w
Warszawie oraz z Łodzią w Krakowie. Na mecz
z Łodzią - Kraków wystąpi w następującym skła
dzie: Mieczysławski (Cr), Pychowski (Wisła), GIn
tel, Strycharz, Chróściński (Cr), Gier as,, Adamek,
Czulak, Reyman III, Kowalski (W), Sperling (Cr).

Pokw itow ania.
Na „Dom Dziecka" im. Heleny Dłuśkiej.
Bezimiennie zł. 500.
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TEATR I MUZYKA
Z OPERETKI.
Otwarcie sezonu w „Teatrze Niewiarowskiej".
„Tajemnicza Małpia", operetka Bodanpkiego, x
muzyką Glanichstaedteaa.
Bodaj to kabaret, o którym kol. łka może
napisać: „nowy sezon, nowe pomysły, nowe atrakcje, nowe wrażenia"!...
„Tajemnicza maska", która otwarła jesienny
.sezeta „Teatru Niewiarowskiej", niestety nie ob
fituje ani w nowe pomysły, ani w nowe atrakcje
i mimo najlepszych chęci nie w ydśniesz z niej no
wych wrażeń. — Ot, wszystko to już było tyle,
tyle razy! I intryga zapomocą maski, kltóra (t. j.
ta intryga...) starczy akuratnie na dwa aktty; i ów
bigos, z grochu operowego i kapusty operetkowej
z refrenem z „Halo ciotki" na deser; i duet, opie
wający jak to wygląda miłość w różnych epo
kach życia. Jakież to było interesujące i pełne
wdzięku — przed 30 laty, w usitach — jeśli się nie
mylę — starej Zimayerkil...
Nowość — to chyba tylko ...Redo — na sta 
rość w spódnicy i — dolary jako waluta obiego
wa na Węgrzech.
Trzeba jednak uznać, że kompozytor Granichstaedten sitara się dać muzyki jafltmajwięcej,
i muzyki tej nie spycha do roli tylko banalnego
akompaniamentu, ale ilustruje nią udatnie ewe
nementy sceniczne; lecz i od niego nie (wymagaj
cie przypadkiem nowych pomysłów!.. Zdaje się,
że i .te czasy jut minęły, gldy w potrzebie będący
którykolwiek z mcfdnych dostarczycieli operetek
wiedeńskich mógł pomysły muzyczne przynaj
mniej za pieniądze nabyć...
Cóż wam powiedzieć jeszcze o tej „nowej"
operetce? Chyba to, że Niewiarowska wydaje
się coraz ładniejsza, młodsza i coraz lepiej śpie
wa; że Horski, świetny aktor z krw i i kości, za
służyłby sobie na to, aby mu jakiś zdolniejszy au
to r dał oryginalniejsze pole do popisu; te kpi so
bie z czasu — mistrz Redo; spódnica — nie od
biera mu wdzięku, a dzuje się najlepiej pomiędzy
„Koszutski-girls"; że Dembowski śpiewa niez
miennie ładnie, a wogóle trzecie z rzędu przed
stawienie szło już jak z .płatka.
jrTeatr Wielki. Dziś „Borys Godunow". Jutro
„Żydówka".
Teatr Narodowy. Codziennie „Sen srebrny
Salomei".
Teatr Letni. Dziś i dni następnych pełna hu
moru komedja p. t.: „Córka króla czekolady".
Teatr Polski. Dziś i codzień świeżo wystawio
na wspaniała „Nadzieja" Heijermamnsa.
Teatr Mały. Jeszcze tylko kilka razy grać
będzie dowcipną „Simonę".
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do 1 kl. 14-ej Lot. Państw, są już do nabycia
w największe), najstarszej I najszczęśliwszej
k o l e k t u r z e
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W arszawa, MARSZAŁKOWSKA 146
9
3
l
u
b
w o d d z i a ł a c h
tej k o l e k t u r y
a
& Bielańska 3,
Krak.-Przedm. 87,
Nalewki 42.
Cena losu 1/4 — zł. 10,
1/2 — zł. 20.
1/1 — zł. 40.
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Główna wygrana z ł . 5 0 0 . 0 0 0 .
Ogólna suma wygranych zł. 12.160.000.

KONKURS
Kasa Chorych pow. Koneckiego ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Kasy.
Oferty z dołączeniem curriculum-vitae,
oraz uwierzytelnione odpisy dowodów:
a)
b)
c)

wykształcenia średniego,
paroletniej pracy w instytucjach
ubezpieczeniowych,
nieskazitelnego dotychczasowego
prowadzenia się.

Oferiy nadsyłać należy do Zarządu Ka
sy Chorych w Skarżysku, do dnia 1-go
października r. b.
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11OWA LECZNICA
Specjalna przychodnia
dla chorób sk ó rn y c h ,

w e n ery czn y ch , n ie
m ocy płciow ej.

LEKARZY specjali
stów: Roentgen, Lam
pa kwarc., Sollux. Ana
lizy lek. (krew. na syf.).
Senatorska IO,
tel. 110-18. Przyj ąoi a
od 9 r . do 8 er.
Niedz. 10—2 pp.

Wizyta S zł.

ZWIĄZEK ZAWODOWY
Pracowników Handlowych, Prze
mysłowych i Biurowych
m. sŁ W arszawy

WI ECZORNE

KURSY BUCHALTERYJNE
przyjmują zapisy kandydatów (tek), którzy ukoń
czyli 6 klas szkoły powszechnej lub 3 klasy szko
ły średniej.

Kurs

n a u k

r o c z n y

zapisy codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel
przyjmuje kancelarja Szkoły w godz. 7—9 wlecz,
przy ul. S I E N N E J 16, (tel. 7-10).

Łóżka nikło- O GŁO ilEHlA
i żelazne, wózki,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: m o

(—) Fr. Kaźmlerczak.

Jedyny prawdziwie
skuteczny środek.
Żądać w szędzie.

Lab.

C h e m.

J. Sroczyński I S-ka
W A R S Z A W A

W C kołdry watowe
i puchowe i bielizną
pościelową—w wielkim
wyborze za gotówką
i na raty p o l e c a
„PROGRESS” Mar
szałkowska M 60.
Telefon 24-17.

Dr. KORABIEUIĆŻ
Chor. wener., płciowe
(niemoc) 1 skórne. Prz.
1 - 2 1 5 - 7 g.
Źórawia 3. Tel. 14-33.

DRUKARNIA

Wykonywa w szelk ie roboty
w zakres drukarstwa w cho
dzące. Przyjmuje do druku
DZIENNIKI, T Y G O D N I K I ,
MIESIĘCZNIKI. Ceny niskie.
WARSZAWA, Ul. WARECKA 7.

PALTA " S - ;.£!

szowe 100.— welurowe
50.— Wykwintne przybra
ne futrem 175.-------3.0.—
Marynarki bibretowe 500.
Hoża 54. Br. Unklewlcz.

Student,

filozofji!rSU
przygotowuje do wszel
kich egzaminów. Uczy
Orrszałkowska I,
tel. 201-05 — skórne, dorosłych, pojedyńczo l
wen., niemoc płc. 9—11 kompletami — tanio 1
13—5, panie 11—12, 2po- Elektoralna 20—25
rady dziennie bezpłatnie.

ELEKTORALNA 21. Dr. Skomarowski

:: :: „ROBOTNIKA” ::

l l ą n b f f pisania na ma(lUUIUl . szynach kilku
systemów. Pszczółkowskl
Wspólna 39.

Nauczycieli, X

le m

Clonkl na raty i bez za
torów, wychowawczynie, liczki—Zegarmistrz Gutmacher Smocza 21 róg
bony, freblankl, ochroniarki, Poleca Państwo Dzielnej.
wy Urząd Pośrednictwa
Pracy, Warszawa, Ciepła
21, telefon 232-16.

WARUNKI FFENIMERATY: w Warszawie z odnoszeniem miesięcznie zł. 5.40, bez odnoszenia zł. 4.70, na prowincji miesięcznie zł. 5.40, zagranicą zł. 8.— Za zmianę adresu 50 gr.
CENY CGŁOSZEŃ: Za wiersz wysokości 1 milimetra w tekście gr. 40, za tekstem gr. 15, komunikaty i nadesłane gr. 60, nekrologi gr. 15, drobne za wyraz gr. 15 . Poszukiwa
nie I zactlziow an le pracy o so f roc. taniej. Ogłoszenia tabelaryczne i fantazyjne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia w numerach nie
dzielnych o 25 procent drożej.
Redaktor naczelny dr. FELIKS PERL.

Układ ogłoszeń w tekście 4-szpaltowy, układ zwyczajnych 8 szpaltowy.

Za termin druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny STANISŁAW DUBOIS. Wydawca RADA NACZELNA P. P. S.

Odbito w drakami „Robotnika", Warecka
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